
تبریک به خانواده شهدا
حتماً گروهک تروریستی جیش العدل که 
عامل شهادت ۲۱ مرزبان ایرانی در سراوان، 
ربودن پنج مرزبان ایرانی و حمله به اتوبوس 
حامل رزمندگان سپاه اصفهان در سال ۹۷ 
و شهادت ۲۷ نیروی سپاه و زخمی کردن 
۱۳ نفر دیگر اســت را به خاطر می آورید. 
روز گذشته رسانه ها با انتشار تصاویری، از 
به هالکت رسیدن سرکرده این گروه تروریستی به نام عمر شاهوزهی ملقب 
به مالعمر بلوچی به همراه دو پسرش در پاکستان خبر دادند که این موضوع 
با واکنش های مثبتی از ســوی مردم و مخاطبان همراه شد. کاربری نوشته 

است:»تبریک به خانواده های شهدا به خصوص شهدای مظلوم مرزبانی«.

نذر خون، نذر مهربانی
چندی پیش ســازمان انتقال خون اعالم 
کرد ذخایر خونی کشــور رو به پایان است. 
در همین بین کاربران فضای مجازی با داغ 
کردن هشتگ #نذر_خون در توییتر از این 
موضوع به گرمی استقبال کردند. در ادامه 
چند نمونه از توییت های منتشر شده توسط 
کاربران را می خوانید: »امروز خون می دهیم 
برای دیگری، شاید فردا نوبت خودمان باشد... می گیم نذر خون ولی بخونید نذر 
مهربونی... مدعی هستیم حاضریم برای مردم و کشور و اسالم جانمان را فدا کنیم 
و برای شــهادت لحظه شماری می کنیم؛ آیا نباید مثل شهید هم زندگی کنیم؟ 
همین االن برخی بیماران دچار کم خونی شدید هستند و نیازمند مساعدت ما. 

یاعلی بگیم و به نزدیک ترین پایگاه اهدای خون بریم«.

غیرممکن است
صفحه  اپلیکیشن »ماســک« در توییتر با 
انتشــار متنی، اظهارات اخیر وزیر کشــور 
درباره ردیابی بیماران کرونایی به وســیله 
این اپلیکیشن را رد کرد. در این متن آمده 
است:»این موضوع به لحاظ فنی غیرممکن 
است، چرا که در نسخه جدید دسترسی به 
موقعیت جغرافیایی حذف شــده است. این 
 contact tracing تصمیم پس از آن صورت گرفت که مطالعات بین المللی نشان داد
شیوع کرونا بر اساس اپلیکیشن موبایل تنها هنگامی موفق است که دست کم ۶۰ 
درصد مردم از آن استفاده کنند. هیچ کشوری در جهان موفق به نزدیک شدن به 

این درصد استفاده از اپلیکیشن های contact tracing نشده است«.

دردسر جدید »مجیدی«
احمد امیر آبادی فراهانی ، نماینده مجلس 
که پیش از این اعالم کرده بود مجیدی ۹ 
بار ارز 4هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته است، 
روز گذشته در واکنش به تهدید مجیدی 
در توییترش نوشت:»آقای فرهاد مجیدی 
نســبت به خبر ارز 4هزار و ۲۰۰ تومانی 
در واکنشی عجوالنه، تکذیب و تهدید به 
شکایت کردند. حال بفرمایند علت مراجعه ایشان در تاریخ های ۲۸ و ۳۱ تیر 
۹۹ به دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت چه بوده اســت تا بقیه مطالب و 

اسناد را پس از شکایت ایشان به دادگاه ارائه نمایم«.

 مجید تربت زاده دیــروز دو خبر تازه، خیلی در 
فضای رسانه ای داغ شد. اول، کشته شدن »مالعمر 
شــاهوزهی« ســرکرده گروه »جیــش العدل« در 
پاکســتان، یعنی همان فردی که طــراح حمله به 
اتوبوس کارکنان ســپاه اصفهان و شهادت آنان بود 
و بعد هم انتشار اســناد مکاتبات محرمانه گروهک 
تروریســتی »االحوازیه« با َدم و دستگاه جاسوسی 
عربستان سعودی. یعنی همان گروهکی که سال ۹۷ 
حمله تروریســتی در اهواز را رقم زد و سرکرده اش 
چند روز پیش به چنگ نیروهــای اطالعاتی ایران 
افتاد. خبر اول را فعاًل بگذاریم کنار و برویم ســراغ 
»االحوازیه« و ســرکرده اش که طــی یکی دوهفته 
پیش هم اخبار دســتگیری اش، نقل محافل خبری 

شبکه های داخلی و خارجی بود. 

خزعل به جای مزعل#
رگ و ریشــه که نــه، اما اگر بخواهیم رد و نشــان 
آفتی مثل »االحوازیه« را در تاریخ معاصربزنیم، باید 
برگردیم به بیشــتر از ۱۰۰ ســال پیش و ماجرای 
»شــیخ خزعل« یا همان خزعــل الکعبی، حاکم یا 
فرماندار خوزستان قدیم که به »سردار اقدس« هم 
معروف بود و نشــان شــوالیه امپراطوری بریتانیا را 
روی سینه اش داشــت. او فرزند »شیخ جابر نصرت 
الملک« بود که پس از شکســت ایــران از انگلیس 
در جنگ خرمشهر )ســال ۱۲۷۳(، دل از حکومت 
مرکزی ایران برید و دســت دوستی و همپیمانی با 
انگلیسی ها داد. پس از جابر، پسرش »مزعل« رئیس 
حکومت محلی در خوزستان شد. اوِل کار، دوستی 
با انگلیســی ها را حفظ کرد امــا به دلیل اختالفات 
تجاری با یک شــرکت انگلیســی روابطش با لندن 
به هم خورد تــا »خزعل« که از ابتدا با مزعل برای 
جانشــینی پدر اختالف داشــت، دل انگلیسی ها را 
بدست بیاورد، برادر را بکشد و خودش بشود حاکم 
خوزستان. شیخ خزعل با فراز و فرودهای بسیار در 
حکمرانی اش و آن طور که اسناد تاریخی می گویند 
با وجود تالش بــرای راه انداختن »قیام ســعادت 
خوزستان« یا درست کردن کشور جدید و مستقلی 
به نام »االحواز« سرانجام به دستور رضاخان در سال 
۱۳۱5 کشــته می شــود تا جریان تجزیه طلبانه اش 

ظاهراً فیصله پیدا کند. 

نوه خزعل#
البته هیچ ســندی در دســت نیست که مثاًل نشان 
بدهد شیخ خزعل وصیت کرده گروه و عده ای مثل 
تروریســت های »االحوازیه« ســال ها بعد راهش را 
ادامه دهند. این خود تروریســت ها و آدمکش های 
این گروهک هســتند که »شــیخ خزعــل« را پدر 
معنوی و نخســتین کســی می دانند که برای جدا 
کردن خوزســتان از ایران تالش کرد و حاال ســعی 
دارند مثاًل راه شــیخ را ادامه بدهنــد. البته به جز 
ادعای جدا کردن خوزستان از ایران، نکته اشتراک 
اصلــی و بزرگ میان حکومت محلی شــیخ خزعل 
و گروهــک »االحوازیه«، حمایت انگلیســی ها در 
مقاطع مختلف تاریخی به صورت آشــکار و پنهان 
از آن هاست. یعنی شــما اگر حوصله داشته باشید، 
با چند ساعت جست وجو در متون و اسناد تاریخی، 
هــم می توانید نمونه هــای همکاری های انگلیس و 

شــیخ خزعل را در جریان جنــگ جهانی اول علیه 
عثمانی هــا پیدا کنیــد، هم در ماجرای اکتشــاف 
و اســتخراج نفــت در ایــران و هم اینکــه ردپای 
انگلیسی ها را در نخستین سال های اعالم موجودیت 
گروهک »االحوازیه« ببینید. این را هم ما یادآوری 
می کنیم که »عبدالحمید خزعل« نوه شــیخ خزعل 
در ژانویه ۲۰۱۷ در کنفرانســی کــه این گروهک 
تروریســتی در قاهره برپا می کنند حضور داشــته 
اســت. ویدئویی کوتاه نیز از این شیخک متوهم در 
»آپارات« هست که می گوید: »ما بیشتر از یک سال 
اســت که پیگیر تشکیل کشــور مستقل »االحواز« 
هســتیم... برخــی کشــورهای منطقــه و برخی 
کشــورهای اروپایی قول هایی به ما داده اند... ما در 
خط مقدم امنیت خلیج)فارس( و امنیت ملت عربی 
هستیم...«! خالصه اینکه بزرگ ترین دلیل و مدرک 
و ادعای خزعلی های امروزی برای آدمکشی هایشان 
در 4۰ سال اخیر، این بوده که خوزستان متعلق به 
خلق عرب و شــیخ خزعل بوده و »رضاخان« آن را 

به زور به ایران ملحق کرده است!

قوم گرایی افراطی#
بــه جز آنچــه امروز به نــام گروهک تروریســتی 
»االحوازیه« می شناسیم، جریانک ها و گروهک های 
دیگری هم در 4۰ ســال گذشته شــکل گرفته اند 
که در خط مشــی و حرف ناحسابشان و همچنین 
در انگلیســی بودن با تروریســت های »االحوازیه« 
مــو نمی زنند و همه ســروته یک کرباســند. یعنی 
از »جبهــه خلق عــرب« بگیرید که در نخســتین 
ســال های پس از انقالب در خوزستان شروع به کار 
کرد تا حزب »تضامن الدیمقراطی االهواز«، »خلق 
عرب مقیم اروپا«، »انجمن دوستی عرب های ایران 
و انگلیس« و... همه و همه نســخه های انگلیسی از 
گروه های تروریســتی هســتند که گاهی با بعثی ها 
دستشــان در یک کاسه است، گاهی چشم به دربار 
ســعودی می دوزند و گاهی هم در هلند، انگلیس، 
دانمارک و... تظاهــرات ۱۰۰ نفره به راه می اندازند 
و شعار جدایی خوزســتان از ایران را سر می دهند. 
واقعیت این اســت که در 4۰ سال گذشته، در همه 
بحران هایی که در مناطق مختلف عرب نشین ایران 
به وقوع پیوســته، رد پای این گروه ها وجود داشته 
و در همه وقایع تروریســتی خوزستان نقش آفرینی 

کرده اند.
تروریســت های االحوازیــه خیلــی اهــل توجه به 
واقعیت های تاریخی و اسناد و مدارک نیستند. فقط 
با توســل به قوم گرایی عربی اعتقاد دارند از ســال 
۱۹۲5 میــالدی، فارس ها در منطقه االحواز حضور 
یافته و آن را اشــغال کرده اند و حــاال باید به این 

اشغال پایان دهند!
مثاًل »خالد عبدیان« که از عناصر شــناخته شــده 
تشــکیالت دوستی اهواز و انگلیس است در ادعایی 
می گوید: دولت ایران اقدام به جداســازی عرب های 
خوزستان از خاک و آشیانه شان می کند و زمین های 
آن ها را به زور تصاحب کرده و آن ها را از شهر اهواز 

خارج می کند. 

فقط خوزستان نیست#
اعالم رســمی موجودیت تروریست ها، سال ۱۳۷۶، 

در انگلســتان و با »حرکه النضــال العربی لتحریر 
االحواز« بود.

 »منصور عبدویس« معروف به »منصور ســیالوی« 
مســئولیت این گروهک را برعهده داشت که فردی 
به نام »دانیل برت« عضو حزب کارگر انگلستان نیز 
با عنوان مســئول انجمن دوســتی عرب های ایران 
و انگلیس در کنار این گــروه فعالیت می کرد. پس 
از مرگ عبدویس، »عدنان ســلمان« که زمانی در 
ایران زندگی می کرد، با کنار زدن نیروهای قدیمی 
گروهک از جمله جلیل شــرهانی، موسی شریفی، 
وجدان عفراوی، کریم عبدیان، ناهی ساعدی، یاسین 
غبیشی و... مســئولیت گروهک را به عهده گرفت. 
شاخه نظامی گروهک »االحوازیه« به نام محی الدین 
آل ناصر، بــازوی نظامی جبهه التحریر )جنبشــی 
نظامی در عراق( بوده اســت. شعار اول این ها جنگ 
مســلحانه با ایران است و البته شــعارهای دیگری 
را هم به عنوان اهداف بعدی شــان ســر می دهند 
که نشــان می دهد فقط به جدا کردن خوزســتان 
راضی نیستند. از جمله اینکه می گویند باید مبارزه 
مسلحانه تا نابودی فارس ها و آزادی عربستان شامل 
اســتان های خوزستان، بوشــهر، هرمزگان و جزایر 
خلیج فــارس ادامه یابد! خبرگزاری ها پس از حمله 
تروریستی این گروه به رژه نیروهای مسلح در اهواز 
اعالم کردند: رهبر معنوی و نظامی این گروهک در 
حال حاضر »حبیب نبگان« اســت که در دانمارک 

سکونت دارد. 
همچنین برای معرفی بیشــتر او به مردم نوشتند: 
ازجمله فعالیت های تروریســتی منتسب به حبیب 
نبگان می توان به انجــام ۱۳ مورد بمب گذاری در 
اســتان خوزستان در ســال ۱۳۸4 و حمله به رژه 
نظامی ســال ۱۳۹۷ در اهواز اشاره کرد. اطالعاتی 
که در ایــن روزها و پس از تأیید خبر دســتگیری 
سرکرده تروریست های االحوازیه منتشر شد اما از او 
به عنوان »حبیب اسیود«، »حبیب فرج اهلل چعب« 

و »حبیب کعبی« نام می برند.

فاکتور خدمات#
آخرین روز شهریور ۱۳۹۷ که خبر حمله تروریستی 
این گروهک به رژه نظامیان در اهواز منتشــر شد، 
اول سخنگوی این گروهک در پیامی، مسئولیت این 
حمله را به عهده گرفت و چند ساعت بعد هم داعش 
مدعی شد عواملش این عملیات تروریستی را انجام 
داده اند! چه آن زمان و چه وقتی خبر دســتگیری 
»حبیب کعبی« رسید، رسانه هایی چون بی بی سی، 
ایران اینترنشــنال و... از عملیات تروریستی و این 
گروهــک با عنوان »مقاومت ملــی« یاد می کردند. 
البته حاال و با انتشــار اســنادی که از مکاتبات این 
گروهک با ســازمان اطالعاتی عربســتان سعودی 
منتشر شــده باید دید آیا بی بی سی و دیگران هنوز 
از این عوامل تروریســتی با عنوان اعضای مقاومت 
ملی یــاد می کنند یا خیر؟ اســنادی کــه در آن، 
تروریســت ها اهداف مسخره شان را برای سعودی ها 
تشریح می کنند، از فعالیت ها و راهپیمایی های ۳۰ 
تا ۱۰۰ نفره شان در کشورهای اروپایی و هزینه هایی 
که کرده اند با آب و تاب حرف می زنند و در آخر هم 
اقالم مورد نیاز برای ادامه فعالیتشــان را فهرســت 

می کنند تا آل سعود برای تأمین آن ها اقدام کند. 

هفته کتاب - هفته تخفیف! 

جمعه: چند نفر از دوســتان تهرانی برای زیارت به مشهد آمدند. از قضا یک 
نفرشان مداح خوبی است. او را به هیئت محله مان دعوت کردم. پس از جلسه 
خیلــی از هیئت و مداح ما تعریف کرد و گفت: »برای مداح خودتون اگه تیم 
رســانه ای قوی بیارید از خیلی از مداحان تهرانی که اســم در کرده اند جلو 
می زند«. جواب دادم: »شــاید شما درســت بگی ولی االن وقتش نیست. نه 
ما ظرفیتشو داریم نه مداحمون. از اهدافمون هم دور می شیم. ما دنبال اسم 
و رســم نیستیم. به قول معروف دنبال کار تربیتی هستیم نه کار فرهنگی - 

هنری!«
شنبه: برادرم پیله کرده بود چند تا کتاب رمان برایش تهیه کنم. ناچار با یکی 
از دوستان کتابخواِن حرفه ای که فرزند نوجوان هم دارد تماس می گیرم و بعد 
خودم را به خانه اش می رســانم تا دو جلد کتاب از او بگیرم. وقتی کتاب ها را 
به برادرم می رســانم ذوق می کند و می گوید: »این قدر این کتاب های درسی 
رو خوندیم خســته شدیم... با این کتاب ها حال و هوایی عوض کنیم!« بهش 
غبطــه می خورم و می گویم از این به بعــد دفتری تهیه کند و هر کتابی که 
می خواند یادداشتی بنویســد. روش یادداشت نویسی را هم به صورت آماتور 

یادش می دهم. 
یکشنبه: هفته کتاب و کتاب خوانی شروع شده است. سری به اینستاگرام و 
پیج های متفاوت در خصوص کتاب می زنم. از خالقیت و نوآوری برای ترویج 
کتاب و کتاب خوانی خبری نیست. فقط همه به این مناسبت طرح های  تخفیف 

زده اند. انگار هفته کتاب نیست، هفته تخفیف است!
دوشنبه: با برادر یکی از شهدای مدافع حرم جلسه مصاحبه ای گذاشتیم. از 
تفاوت های خودش با برادرش می گفت که چرا او شهید شده است ولی خودش 
نه: »همیشه به همه افراد حسن ظن داشت. اگه طرف هزارتا ایراد داشت و یک 
خوبی، فقط همون یک خوبیش رو می دید! برای همین همه دوستش داشتن 
و او هم همه رو دوســت داشت! ولی من این جوری نبودم. طرف هزارتا خوبی 
هم  داشت و یک بدی، من همون بدی رو ازش می دیدم. برای همین همیشه 

تنها بودم! البته برادر شهیدم کم کم درستم کرد...«.
سه شنبه: دوست نزدیکــی که برای تهیه کتابی در خصوص یکی از شهدا از 
طرف برخی اعضای خانواده شهید مورد تهدید و تهمت قرار گرفته بود برای درد 
دل به من مراجعه کرد. بهش گفتم: »اتفاقاً من با پدر یک شهید مصاحبه ای 
داشتم و خود ایشان معتقد بود شهید پیش از شهادت فقط برای من و خانواده ام 
بود ولی بعد از شــهادتش متعلق به همه ایران و جهان اســت...«. در ادامه به 
دوستم گفتم:»شما با همون نیت خیر اولیه، کتابت رو بنویس... مستند هست و 
مورد تأیید راوی هم قرار گرفته. اعتراض های احساسی و تهدیدها رو هم جدی 

نگیر... شهید فقط متعلق به اونا نیست... متعلق به همه است«.
چهارشنبه: با یکی از نویسندگان مطرح کشوری همکالم شده بودم. از وضع 
وخیم کتاب خوانی و کالهبرداری های ادبی حســابی شاکی بود. حرف هایی 
می زد که آدم از تعجب شاخ درمی آورد: »نویسندگان مطرح و اسم و رسم داری 
هستند که کتاب های ۱۰ سال قبلشــان را یک بازنویسی جزئی می کنند و 
اسمش را عوض می کنند و به یک ناشر دیگر می فروشند! شماها خبر ندارید تو 
دنیای کتاب چه چیزهایی که اتفاق نمیفته! ماشاءاهلل همه جا دزدی هست!«
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ورزشورزش
مهلت نقل و انتقاالت با آپشن های میلیاردی تمام شد

 پایان جشنواره داللی 
در لیگ بیستم

آلمان صفر- اسپانیا 6

شب سیاه شاهین

 سریال های دنباله دار تلویزیون چقدر موفق بوده اند؟

خالی بودن دست »سیما« از قصه های »هزار و یک شبی«

کیلومترها دورتر...
رقیه توسلی: باید اعتراف کنم از وقتی »آقاجان« رفته، زیرزمین را زیاد دوست 

ندارم. اما چه می شود کرد! »عمه سوسن« سفارش سیرترشی داده.
به نورگیرهای مشبک، پله ها و گلدان های شمعدانی سالم می کنم و مالقه به دست 

می روم وفای به قول کنم. می روم سروقت ترشی های معروف »عزیز«.
پله پله انگار پا نمی گذارم ســرداب که تشریف می برم به بطن تاریخ... خاطرات اند 
که پشت هم اکران آنالین می شوند... خدا می داند چقدر روی این پله های آجری، 
خاله بازی کردیم... خندیدیم... قهر و آشــتیمان شد... دویدیم... چقدر عروسک به 
بغل نشســتیم به تماشای بزرگ ترهایی که توی حیاط داشتند خاله بازی واقعی 
می کردند... رب می پختند و مربا و آش... لباس پهن می کردند... باغچه بیل می زدند... 

لحافدوز می آوردند.
بو می کشم، نا و نموری اش به جاست. گوش می دهم، صدایی اما نمی آید. سوت و 
کور اســت اینجا برخالف همیشه. نه خنده ای، نه هواری، نه عطسه ای. هیچ اثری 
از شــور زندگی نیست. قدم رو می کنم. اسباب باغبانی به دیوار نصب اند. چکمه و 
شلنگ و سطل آب و سرنیزه های رنگ رنگی هم جای خودشان را اشغال کرده اند. 
نباید نگاهشان کنم. هر کدامشان مأموری  هستند انگار با حکم جلب. می خواهند 
همراهشان سوار ماشینی شوم که دنده عقب می رود به قدیم مدیم ها. به ایالتی که 

آنجا همه حی و حاضرند اما تو دیگر کنارشان نمی توانی شاد باشی.
دلم می خواهد تندی بروم سمت ُخمره و تمام. اما نمی شود. انگار توی تور افتاده ام. 
می فهمم که بی محابا صید شده ام چون دارم صندلی لهستانی را پاک می کنم که 
بنشینم رویش. چون یاد روزی هزاران کیلومتر دورتر از امروز افتاده ام. چون گهواره 
»آفرینش« را می بینم گوشه راســت زیرزمین که رواندازش افتاده و یاد روزهای 
فراموش نشدنی زنده شده. یاد ویار لواشک عروس جان. یاد تولد اولین نوه این خانه. 
دست و پا می زنم از تور بیایم بیرون که نگاهم به صندوقچه و رادیو و سینی های 
مسی جلب می شود و به بسته لول شده ای که از پشتشان مثل سرو قد علم کرده. 
کاش سراغش را نگیرم و بندهای دورش را باز نکنم. اما... نمی شود. دست هایم خیلی 
خودمختار شده اند. بازشان می کنم. بنرهای ترحیم است. همان ها که آشنا و اقوام 

برای اعالم ارادتشان آوردند. ۷۳۰ روز پیش.
ساعت یک ونیم بعدازظهر است. پارچه های سیاه را بغل کرده ام. بوی اسپند و گالب 
می پیچد توی زیرزمین و جیب بلوزم می لرزد. موبایل را درمی آورم. آقاجان است. 
گل از گلم می شکفد. به گمانم فقط دخترها می دانند آدم شماره خانه پدری را تا 
ابد توی گوشــی اش حفظ می کند. جواب می دهم. کسی آن ور خط، از طبقه باال 

می گوید: رفتی سیرترشی بندازی یا بیاری؟

هفتوانه

روزمره  نگاری

نگاهی به دیروز و امروز گروهک تروریستی »االحوازیه« نگاهی به دیروز و امروز گروهک تروریستی »االحوازیه« 

 ماجرای ماجرای
خزعل و مزعلخزعل و مزعل

محسن ذوالفقاری

هفته دوم لیگ برتر فوتبال

تقابل کاپیتان های سابق 
استقالل در فوالد آره نا



10
پنجشنبه 29 آبان 1399

 3ربیعالثانی1442 19 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9395  

ورزشـــیورزشـــی
11

            پنجشنبه 29 آبان 1399
 3ربیعالثانی1442 19 نوامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9395  

سینا سپهر: فصل نقل و انتقاالت لیگ بیستم سرانجام به 
پایان رسید تا یکی از عجیب و غریب ترین معادالت فوتبال 
در تاریخ فوتبال ایران به ثبت برســد. هرچند برخی مدعی 
شدند  قراردادهای فوتبالی همانند قانون مهریه است اما با 
وجود این ماســت مالی کامالً مکانیزه با اتفاقاتی که در این 
مدت رقم خــورد یک فاجعه بزرگ در فوتبال باشــگاهی 
ایران شکل گرفت که قطعاً در آینده به واسطه عقد همین 
قراردادهای ترکمنچای اخبار شــوکه کننده بسیار زیادی 

خواهید شنید!

قانون دردسرساز#
با وضع قانون منع استخدام مربی و بازیکن خارجی جشنواره 
داللی مدیران، مربیان، بازیکنان و ایجنت های رسمی و غیر 
رســمی در فوتبال ایران اکران شــد تا اهالی فوتبال شاهد 
یکه تازی جماعت فرصت طلب و نوکیســه باشند. هرچند 
دســتگاه های نظارتی و قضایی به واسطه رفتارهای شائبه 
برانگیز به بسیاری از پرونده های فصل نقل و انتقاالت ورود 
کردند اما نگارش برخی قراردادهای پر حرف و حدیث بیانگر 
این حقیقت اســت که فوتبال ایران به ویروس بی کفایتی 
مدیران عامل گرفتار شــده و فوتبالیست ها با ارتزاق از این 
موقعیت بدست آمده حساب خود و دالل های خود را شارژی 
ماندگار کردند تا هنگفت ترین قراردادهای تاریخ فوتبال برای 

لیگ بیستم منعقد شود.

آپشن های عجیب#
بازیکنان فوتبال با سوء استفاده از قانون خلق الساعه و بدون 
پشتوانه ممنوعیت استخدام مربی و بازیکن خارجی به یکباره 
خواستار افزایش قراردادهای خود شدند و مدیران بی تجربه 

و ناکارآمد زیر بار این موضوع رفتند.
اما فرایند افزایش نرخ قراردادها چطور عملیاتی شــد؟ در 
سال های اخیر اضافه کردن آپشن به قراردادهای ستاره های 
فوتبال تبدیل به یک »مد« شده و هر کسی بتواند آپشن های 
بیشتری بگیرد در این چشم و هم چشمی عجیب که دود آن 
فقط به چشم باشگاه های بدهکار و ورشکسته ایرانی می رود، 

برنده این بازی است.
 دو ســه سالی می شــود که آپشــن ها از پرداخت های 
زیرمیــزی یا دادن خانه و زمین به فوتبالیســت ها فراتر 
رفته و آن ها بابت هر کاری که در مســتطیل سبز انجام 
می دهند باید پاداش دریافت کنند. مثاًل یک مهاجم که 
اســتخدام می شود تا برای تیمش گل بزند در قراردادش 
آپشن می گذارد بابت هر گل مبلغی اضافه دریافت کند. 

آپشــن قرارداد درباره دروازه بان ها هــم صدق می کند. 
دروازه بــان فصل قبل یک تیم پرطرفــدار در قراردادش 
آورده بــود که به ازای هر کلین شــیت باید 10 میلیون 
تومان اضافه دریافت کند و برای هر 10 کلین شــیت هم 
رقمی به قراردادش اضافه خواهد شــد. این دروازه بان در 
بخش دیگری از قراردادش هم قید کرده که برای مهار هر 
پنالتی 5 میلیون تومان پاداش بگیرد و جالب اینجاست 
که باشــگاهش هم تمام این قید و بندها و آپشــن ها را 
پذیرفت. حاال ســوال اینجاست که مگر وظیفه یک گلر 
چیزی غیر از گل نخوردن است؟ پس چرا بابت وظیفه ای 

که بر دوش اش گذاشته شده، باید پول بیشتری بگیرد؟

 پول آب و برق و مدرسه #
و مهدکودک آقای سوپراستار

آقای سوپراســتار باشــگاهش را موظف کرده بود هزینه 
منزل مسکونی و اتومبیل اش را هم پرداخت کنند. عالوه 
بر این هزینه خرید از ســوپرمارکت و قبض آب و برق و 
گاز هم برعهده باشگاه بوده و آقای فوتبالیست هیچ کدام 
از هزینه های جانبی زندگی خود و خانواده اش را پرداخت 
نمی کرد. نکته جالــب دیگر درباره آپشــن های قرارداد 

آقای سوپراســتار این است که حتی هزینه مهدکودک و 
مدرسه فرزندان او را هم باشگاه پرداخت می کرده تا او و 

خانواده اش هیچ هزینه ای را متقبل نشوند.

آپشن دعوت به تیم ملی#
سال گذشته چند بازیکن یک تیم پرطرفدار پایتخت آپشن 
دعــوت به تیم ملی را هم در قــرارداد خود گنجانده بودند. 
ماجرای این آپشن از این قرار بود که آن ها در ابتدای فصل 
با باشــگاه شــرط کرده بودند در صورت دعوت به تیم ملی 
باید 300 میلیون تومان به قراردادشــان اضافه شود! توجیه 
آقایان برای این آپشن هم این بوده که آن ها حتماً عملکرد 
فوق العاده ای داشته اند که توانسته اند به تیم ملی دعوت شوند. 
این در حالی است که دعوت یک بازیکن به تیم ملی بیشتر 
از اینکه به سود باشگاه باشد قطعاً به سود خود بازیکن است 
و جای تعجب بسیار دارد که چرا باشگاه ها با گنجاندن چنین 
بندهایی در قرارداد بازیکنان موافقت می کنند. شــاید باور 
کردنی نباشد اما در قراردادهای برخی از بازیکنان تیم هایی 
مثل استقالل، پرسپولیس، تراکتور و حتی سپاهان هم این 
بند وجود دارد که اگر تیم بتواند سهمیه آسیایی بگیرد پاداش 
چند صد میلیونی بگیرند که با این شرایط قطعاً قهرمانی در 

لیگ و جام حذفی برای برخی از ستاره ها پاداش میلیاردی به 
دنبال خواهد داشت. حاال سؤال اینجاست که اگر پرسپولیس 
و استقالل و سپاهان و تراکتور سهمیه نگیرند، چطور می توان 

به آن ها لقب تیم های مطرح فوتبال ایران را داد؟

زیاده خواهی بی پایان#
آنچه در گزارش آمد شــاید تنها نمونه هایی از آپشــن های 
عجیب در قراردادهای فوتبالیســت های ایرانی باشــد. این 
آپشن ها تنها بخشی از زیاده خواهی های فوتبالیست های ما 
است که اثری از وفاداری و تعهد به باشگاه هم در رفتارهای 
آن ها دیده نمی شــود. عالوه بر این مدیران باشگاه ها هم که 
فقط به خاطر چشم و هم چشــمی و بدون در نظر داشتن 
منابع مالی کــه در اختیار دارند بازیکن می خرند و به آن ها 
امتیــاز می دهند، در امضای قراردادهای یکطرفه به ســود 
بازیکنان متهمان اصلی هستند. متأسفانه به لطف زرنگی و 
نفوذ دالالن و ناآشــنایی اغلب مدیران باشگاهی کشورمان 
چنین قرارداد هایی با آپشــن های عجیب در فوتبال ایران 
حسابی باب شــده و جز با ورود نهادهای نظارتی و کنترل 
توسط وزارت ورزش )مثل آغاز برنامه کاهش رقم قراردادها 

در باشگاه استقالل( بساط این قراردادها برچیده نمی شود.

مهلت نقل و انتقاالت با آپشن های میلیاردی تمام شد

پایان جشنواره داللی در لیگ بیستم

حامد لک بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا
ورزش: در نظرســنجی بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب از 
سوی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا حامد لک با کسب ۴1.55 درصد آرا به 

عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. 
پس از او مهدی قایدی با کسب 3۷.5 درصد در رده دوم قرار گرفت. 

بشــار رســن و ارســالن مطهــری نیــز 10.۶۹ و ۴.۴1 درصــد از آرا را 
 بــه خــود اختصــاص دادنــد و در ایــن نظر ســنجی بــه ترتیب ســوم و 

چهارم شدند.

 رضایی و امیری
 نامزد بهترین بازیکن هفته آسیا در رده ملی

ورزش: ســایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با اتمام فیفا دی و بازی های دوستانه 
در قاره کهن به معرفی نامزدهای کســب عنوان بهترین بازیکن هفته تیم های 
ملی در قاره کهن پرداخت. در لیست 10 نامزد کسب این عنوان وحید امیری و 
کاوه رضایی دو بازیکن تیم ملی کشــورمان که در بازی با بوسنی عملکرد خوبی 
داشتند دیده می شود. رضایی در این بازی موفق شد گل اول تیم ملی کشورمان 

به ثمر برساند. 

تباس: اللیگا برای خداحافظی با مسی آماده است
ورزش: خاویر تباس رئیس اللیگا می گوید لیگ اســپانیا به جایگاهی رسیده که 
در حال حاضر برای ترک بارسلونا توسط لیونل مسی آماده است. تباس با اشاره به 
خروج رونالدو و نیمار از اللیگا گفت در سال های اخیر ستاره های بزرگ دیگری هم 
اللیگا را ترک کردند بدون اینکه تأثیری منفی روی این لیگ داشته باشند. خاویر 
تباس گفت: ما ترجیح می دهیم مسی در اللیگا بماند ولی رونالدو و نیمار هم این 
لیگ را ترک کردند بدون اینکه کســی متوجه شــود نبود آن ها تغییری در اللیگا 

به وجود آورده است«.

تحقیر کی روش با 6 گل
ورزش:تیم ملی کلمبیا با هدایت کارلوس کی روش که برای دیدار با اکوادور به این 
کشور سفر کرده بود در این بازی یک شکست سنگین و تحقیرآمیز را تجربه کرد 
و مقابل حریفش ۶-1 باخت.با توجه به اینکه کی روش و تیمش بازی قبلی خود را 
مقابل اروگوئه هم 3-0 باخته بودند این شکست سنگین مقابل اکوادور کلمبیایی ها 
را به شدت ناراحت کرده و موجی از انتقادهای تند را علیه کی روش به راه انداخته 
است. در رقابت های انتخابی جام جهانی در آمریکای جنوبی کلمبیا حاال با ۴ امتیاز 

ازچهار بازی در رتبه هفتم جدول ایستاده است.

حمیدرضا خداشناس: هفته دوم لیگ برتر امروز با سه 
دیدار آغاز می شود و ادامه بازی ها فردا و پس فردا پیگیری 
خواهد شد که به نوعی در حساس ترین بازی این هفته که 
عصر جمعه و ساعت 1۶:۴0 برگزار خواهد شد، استقالل در 

اهواز میهمان فوالد خواهد بود. 

فکری- نکونام رودرروی هم #
فکــری و نکونام جزو مربیان نســل جدید و البته موفق 
فوتبال ما هســتند کــه پیش از این ســابقه حضور در 
اســتقالل و حتی بستن بازوبند کاپیتانی این تیم را هم 
داشتند. هر دو بازیکن شماره ۶ این تیم را می پوشیدند 
ولی هرگــز با یکدیگر هم تیمی نبودند و پیش از آمدن 
نکونام به استقالل، فکری از فوتبال خداحافظی کرده بود. 
از سوی دیگر پیش از آمدن محمود فکری به استقالل، 
مسئوالن باشگاه، مذاکراتی را با نکونام برای سرمربیگری 
آبی پوشــان کرده بودند که کاپیتان سابق تیم ملی این 
پیشنهاد را نپذیرفت تا سرانجام سکان هدایت استقالل 
به محمود فکری برســد و همین عامــل بر انگیزه های 
دو ســرمربی برای پیروزی در این بــازی خواهد افزود. 
اســتقالل با فکری فصل را خوب شروع کرد و در مقابل 
مس رفســنجان به یک پیروزی دلچسب دست یافت و 
طلســم چندین ساله عدم نتیجه گیری در هفته نخست 

لیگ برتر را شکست، اما نکونام در 
هفته نخست به سختی توانست 
از ذوب آهن آن هم در ثانیه های 
پایانی یک تساوی بگیرد. نکونام 
فصل پیش در حالی که نخستین 
تجربه ســرمربیگری اش در لیگ 

برتــر را تجربــه می کرد در 
هر دو بــازی رفت و 

توانست  برگشــت 
را  اســتقالل 
شکســت دهد و 
هــواداران  حاال 
ل  ســتقال ا

منتظرنــد محمود 
انتقــام  فکــری 
ســال گذشته را از 
سابقشان  کاپیتان 

بگیرد. 

رونمایی از #
خرید های جدید 

استقالل
نکتــه مثبــت بــرای 

اســتقاللی ها این اســت که فکری این هفته می تواند از 
خریدهای جدید باشگاه که در هفته اول به دلیل بسته بودن 
پنجره نقل و انتقاالتی نتوانستند استقالل را همراهی کنند، 
استفاده کند و با دســت پر به مصاف فوالد در اهواز برود. 
حتی دیروز رشید مظاهری هم قراردادش را با استقالل ثبت 
کرد تا خیال طرفداران این تیم از قفس توری آبی پوشــان 
راحت باشد. به نظر می رســد تنها غایب استقالل در این 
بازی نادری و رضاوند باشند که هنوز در دوران قرنطینه به 
سر می برند، هر چند با وجود میلیچ فکری نگرانی  بابت این 

موضوع نخواهد داشت.

آمار طالیی فوالد#
تیــم نکونــام در 10 بازی آخــر خانگی خــود آمار 
فوق العاده از خود به جا گذاشــت، ۹ برد از 10 مسابقه 
آخر حکایت از این موضوع دارد که فوالد در خانه تیم 
خطرناک و ترســناکی اســت. آن ها در این 10 دیدار 
اخیــر خانگی موفق شــدند برابر تیم های اســتقالل، 
تراکتور، شــهر خــودرو، شــاهین بوشــهر، گل گهر 
ســیرجان، ماشین سازی، نفت مسجدسلیمان، شاهین 
بوشــهر و پارس جنوبی جم پیروز شوند و تنها مقابل 
سایپا به تساوی رسیدند که در آن دیدار لوسیانو پریرا 
پنالتی از دست داد و منادی گلر تیم نارنجی پوش لیگ 

درخشان ظاهر شد.

برنامه بازی ها#
فوالد  آبان:   ۲۹ پنجشــنبه 
مبارکه سپاهان- آلومینیوم اراک/ 
نساجی مازندران- تراکتور تبریز/ 
نفت مسجدسلیمان- سایپا 

تهران
جمعه ۳۰ آبان : فوالد 
خوزســتان- استقالل 
تهران/ مس رفسنجان- 
گل گهــر ســیرجان/ 
ماشین سازی تبریز- 

ذوب آهن اصفهان
آذر:  اول  شنبه 
تهــران-  پیکان 
و  ر د خو شــهر
 / مشــهد
لیس  ســپو پر
صنعت  تهران- 

نفت آبادان

ورزش: آلمانی ها تنها با یک تســاوی می توانســتند به 
مرحله نهایی لیگ ملت های اروپا برسند و آن وقت یواخیم 
لوو یک سال فرصت داشت تا تیمش را برای کسب این 
جام آماده کند، اما شکست وحشتناک ۶-0 برابر اسپانیا 
حاال می تواند پایان تلخ مردی باشد که پنجمین قهرمانی 

ژرمن ها در جام جهانی را رقم زد.
»فاجعــه یوگی«تیتر یکی از رســانه های آلمانی پس از 
شکست بود. مربی  که پیروزی بزرگ ۷-1 مقابل برزیل 
را رقم زد، حاال با شکســت ۶-0 برابر اسپانیا به یاد آورده 
می شود. انتخاب لوو به عنوان سرمربی آلمان پس از جام 
جهانی 200۶، باعث تعجب بسیاری شد، اما رسیدن به 
فینال یورو 2008 و ســاختن تیمی درخشان برای جام 
جهانی 2010 که تا یک قدمی فینال رفت، تحسین های 
زیادی را به همراه داشــت، ولی انتقادهــا از یورو 2012 
شروع شد؛ پس از اینکه تیم او با ارائه نمایشی پرانتقاد در 

نیمه نهایی برابر ایتالیا، از دور رقابت ها حذف شد.
از آن زمان انتقادها از لوو شروع شد. منتقدان معتقد بودند 
که شکست در یک فینال و دو نیمه نهایی نشان می دهد 
که لوو مرد دیدارهای حساس نیست و نمی توان انتظار 

داشت که او جامی برای آلمان به ارمغان بیاورد.

آلمان سینوسی#
آلمان در دو ســال اخیر روندی کامالً سینوسی داشت و 
هیچ گاه تیمی مقتدر که هواداران از پیروزی اش مطمئن 
باشند، نبود و همین انتقادها از لوو را بیشتر کرد. در نهایت 
شکست سنگین مقابل اسپانیا رقم خورد تا حاال منتقدان 
لوو دست باال را داشته باشند و مدیران فدراسیون فوتبال 

آلمان کار دشوارتری برای حمایت از او.
این در حالی اســت که کمتر از هشت ماه به رقابت های 
یورو 2020 )که در ژوئن 2021 برگزارمی شود( باقی مانده 

و انتخاب گزینه ای مناسب برای جانشینی لوو کار آسانی 
نیست؛ هرچند شاید تجربه سال گذشته بایرن مونیخ در 
تعویض مربی باعث شــود که فدراسیون فوتبال آلمان با 

نگرانی کمتری دست به تغییر سرمربی باتجربه اش بزند.

بدترین شکست مانشافت#
رکورد ۹0ســاله بدترین شکســت آلمان البته به دلیل 
شکست دیگری در یک بازی دوستانه در ۹0 سال پیش 
اعالم شــده، اما اگر تنها بازی های رسمی در نظر گرفته 
شود شکست لوو و شــاگردانش بدترین شکست تاریخ 

فوتبال آلمان در بازی های رسمی بود.
یواخیم لوو سرمربی آلمان در پایان بازی در گفت وگو با 
خبرنگاران از این باخت به عنوان روزی کامالً سیاه یاد کرد 
و گفت: »توضیح دادنش ســخت است. ما یک روز کاماًل 
سیاه داشتیم و هیچ چیز به نفع ما نبود. امروز همه چیز از 
هر نظر واقعاً بد بود. در تیم ما هیچ چیز خوبی نمی توان 
پیدا کرد. ما می خواستیم شجاع باشیم و رو به جلو بازی 
کنیم ولی امروز هیچ چیز به نفع ما نبود. چه در فاز حمله 

و چه در فاز دفاع«.
ســرمربی آلمان در ادامه گفت:» پس از دریافت گل اول 
کل برنامه ما به هم ریخت. ما فضا دادیم و اسپانیا آن قدر 
خوب بود که از این فرصت استفاده کند. ما نه سازماندهی 
داشتیم، نه به بازیکنان حریف نزدیک می شدیم و نه با هم 
ارتباط برقرار می کردیم. ما نظم را از دســت دادیم و این 

برایمان مرگبار بود«.
لوو در پاسخ به پرســش ها درباره کنار گذاشتن توماس 
مولر، ژروم بواتنگ و متس هوملس از تیم ملی گفت: »ما 
گفته بودیم به بازیکنانی که در اختیار داریم اعتماد داریم. 
ما در مســیر خوبی حرکت می کردیم، ولی امروز متوجه 

شدیم آن قدر که فکر می کردیم وضعیت خوبی نداریم«.

هفته دوم لیگ برتر فوتبال

تقابلکاپیتانهایسابقاستقاللدرفوالدآرهنا
آلمان صفر- اسپانیا 6

شبسیاهشاهین

گزارش ویژه

 وزارت صمت درخواست »مجیدی« 
برای دریافت ارز دولتی را تأیید کرد

ایرنا: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت حراست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت درخواســت فرهاد مجیدی برای دریافت ارز دولتی را تأیید کرده است. 
»احمد امیرآبادی فراهانی« درباره توییت خود مبنی بر دریافت ۹ بار ارز دولتی از 
سوی فرهاد مجیدی،گفت: یکی از وارد کنندگان غله کشور گزارشی مبنی بر اینکه 
یکی از بازیکنان سابق فوتبال در حال گرفتن ارز دولتی برای شرکت هایی است که 
به نام خود او نیست به من ارائه کرد.او حتی مدعی است که با فرهاد مجیدی در این 
باره درگیر شده است و به او گفته است که در این فضا و مکان به دنبال چیست؟  

فراهانی با بیان اینکه برای صحت ســنجی گزارش دریافت شده با وزارت صنعت،  
معدن و تجارت نامه نگاری شــده است، افزود: حراست صمت اعالم کرده است که 
فرهاد مجیدی در دو نوبت به دفتر خدمات بازرگانی مراجعه کرده  و درخواست او 
به دستور یکی از مسئوالن این وزارتخانه در کارگروه تخصیص ارز دولتی تأیید شده 
است. فراهانی در پاسخ به این پرسش که مجیدی مدعی شده شرکتی ندارد که برای 
آن ارز دولتی دریافت کند، تصریح کرد: مجیدی شاید صاحب شرکت یا عضو هیئت 
مدیره نباشد ولی او مراجعاتی برای دریافت ارز داشته که زمان حضور، افرادی که با 
او در این باره ارتباط داشتند و ارز دولتی که اختصاص یافته است، در وزارت صمت 

ثبت و تأیید شده و اسناد آن هم موجود است.
فراهانی با اشاره به اینکه فوتبالیست مشهور دیگری نیز از طریق یک شرکت معدنی 
پیگیر انجام واردات نهاده های دامی است، گفت: برای این فرد هم استعالم شده که 

اگر اسم این فوتبالیست مشهور هم تأیید شود نام او را اعالم می کنیم.

ورزش: رضــا ناصحی مدافع ســابق 
باشگاه ابومســلم مشهد و شهرخودرو 
در لیگ بیستم با نظر مهدی رحمتی 
به عنوان یکی از اعضای کادرفنی این 
تیم انتخاب شد. به گزارش ایلنا ناصحی 
در خصوص بازگشت به باشگاه سابق 
خود گفت: با توجه بــه اینکه باز هم 
می توانســتم فوتبال بازی کنم، اما با 
توجه به درخواســت مهدی رحمتی 
و آقــای حمیداوی ترجیــح دادم اگر 
قرار اســت از جایی مربیگری من آغاز 
شود آنجا شــهرخودرو و مشهد باشد. 
خوشحالم که در کنار مهدی رحمتی 

کار مربیگری را آغاز کرده ام. 
وی در مــورد مــدرک مربیگری خود 
افزود: متأسفانه منتظر آن بودم تا مدرک 
مربیگری خود را بگیرم، اما با توجه به 
شیوع کرونا و تعطیالت کالس ها برگزار 

نشد. ان شــااهلل در اولین فرصت برای 
گرفتن آن اقدام خواهم کرد.

کاپیتان سابق شــهرخودرو در مورد 
تجربــه کار کــردن در کنــار مهدی 
رحمتی بیان کرد: من 10 سال پیش 
با مهدی رحمتی در سپاهان هم تیمی 
بودم و همیشه در زمین مثل یک مربی 
عمل می کرد. او از لحاظ فهم فوتبالی 
در زمــان بازی کردن خود نیز بازیکن 
قابلی بود و تیــم را به خوبی مدیریت 
می کرد وتجربه زیادی در بازی های ملی 
و باشگاهی دارد که به خوبی می تواند از 
آن ها بهره ببرد. رحمتی استعداد این را 
دارد که یکی از بهترین مربی های ایران 

شود. 
مربی جوان مشــهدی در مورد آینده 
شــهرخودرو و برنامه این تیم در لیگ 
بیستم اظهار کرد: ما بلند پرواز هستیم 

و برنامه مشــخصی برای رســیدن به 
اهــداف خود داریم. فکــر و ذکر تمام 
بازیکنان و اعضای کادر فنی این است 
تا نتایج خوبی را بگیریم تا شهرخودرو 
در لیگ بیســتم جز تیم های مدعی 
و صدرنشین باشــد. تغییرات زیادی 
داشتیم و مردم مشــهد و هواداران به 
خوبی آگاه هستند که باید به این تیم و 
مهدی رحمتی زمان داد تا موفق شویم. 
رضا ناصحی درباره ماجرای انتقال فرشاد 
فرجی به پرسپولیس نیز بیان کرد: فرشاد 
جزو بازیکنان خوب تیم ماســت و سال 
گذشته زحمت زیادی کشــید. او با ما 
قرارداد دارد و کادر فنی حساب ویژه ای 
روی او باز کرده اســت. به نظر من بهتر 
اســت باشــگاه ها با بازیکنی که با یک 
باشگاه دیگر قرارداد دارد صحبت نکنند 

این از اخالق به دور است. 

این روزها فدراسیون تیراندازی که ۶ سهمیه المپیک دارد و باید 
در فضای آرام ملی پوشان را برای حضور در المپیک آماده کند، با 
حاشیه ها و مشکالت زیادی همراه است و مشکالتی که تاکنون 

کمتر به آن توجه شده است.
نجمه خدمتی نخستین ورزشکار ایرانی بود که سهمیه المپیک 
توکیــو را گرفت، بعد از آن پنج تیرانداز دیگر موفق به کســب 
سهمیه شــدند و اکنون تیراندازی یکی از فدراسیون های موفق 
از جهت کسب سهمیه است. با کسب ۶ سهمیه المپیک انتظار 
می رود که فدراسیون تیراندازی با برنامه ریزی دقیق درصدد رفع 
نیاز ملی پوشان برآید و فضای آرامی را برای کسب بهترین نتیجه 
در المپیک فراهم کند، اما گویی مســئوالن این فدراسیون بعد 
از کسب این تعداد ســهمیه به خود غره شده اند و هیچ اقدام و 
برنامه ای برای رفع مشــکالت و آماده ســازی ملی پوشان برای 

المپیک ندارند.

کمبودهای همیشگی #
کمبود فشنگ و مهمات، عدم تعیین تکلیف سرمربی تیم ملی 
تفنگ، تعطیلی اردوی المپین های تفنگ، تعلل در برگزاری لیگ 
تفنگ و تپانچه، اصرار بر برگزاری لیگ رشته های غیرالمپیکی، 
پرداخت نشــدن حقــوق 2.5 میلیونی به ورزشــکاران و عدم 
پاسخگویی مســئوالن فدراسیون بخشی از مشکالت مدیریتی 
این رشته المپیکی در فاصله ۹ ماه تا المپیک است که باید دید 
رئیس فدراســیون فکری به حال این شرایط می کند و یا چون 
دوره چهارســاله ریاست علی دادگر تیر 1۴00 به اتمام می رسد 

تیراندازان باید به دنبال یک ناجی باشند.

تعلل در برگزاری لیگ#
تیراندازی یک رشته انفرادی است و هیچ برخوردی  میان 
ورزشکاران وجود ندارد و مسابقاتش با رعایت پروتکل های 

بهداشــتی خیلی راحت می تواند انجام شود، اما مشخص 
نیست که چرا فدراســیون تیراندازی هنوز نتوانسته برای 
شــروع مســابقات لیگ تفنگ و تپانچه برنامه ریزی کند 
 و مدام شــیوع کرونــا را علت برگزار نشــدن لیگ عنوان 

می کند.

تفنگ بدون سرمربی#
الهام هاشمی سرمربی تیم ملی تفنگ بعد از کسب چهار سهمیه 
المپیک توکیو برای کســب بهترین نتیجــه در المپیک نیاز به 
حداقل امکانات دارد و شرطش برای تمدید قرارداد برطرف شدن 
کمبودها و نیازهای اولیه ملی پوشان است، اما رئیس فدراسیون 
تیراندازی با وجود گذشت سه ماه از پایان قرارداد هنوز نتوانسته 

است شرایط الزم را برای تمدید قرارداد فراهم کند.

خانه نشینی المپین ها #
ملی پوشــان تفنگ با غیبت الهام هاشمی تمرینات تیم ملی را 
ترک کرده  و در حال حاضر در خانه به سر می برند، در حالی که 
المپین های تیراندازی در سرتاسر جهان با داشتن بهترین امکانات 
در حال تمرین و آماده سازی خود برای حضور در المپیک هستند، 
ولی ملی پوشــان ایرانی همچنان برای رفــع اولین نیاز خود که 

داشتن سرمربی است باید تا چه زمانی خانه نشین باشند؟

عدم پرداخت حقوق به تیراندازان!#
یکی از مشکالت ملی پوشان تیراندازی عدم دریافت حقوق ماهانه 
بود که با اعالم مربی تپانچه قرار بود این مشکل از ماه آبان حل شود 
و تیراندازان ماهانه مبلغ 2 میلیون و 500 هزار تومان از فدراسیون 
دریافت کنند. البته هنوز هم مشخص نیست که این حقوق برای چه 
تعدادی از ملی پوشان در نظر گرفته شده است. تیم ملی ۶ المپین در 
دو رشته تفنگ و تپانچه دارد و هر دو تیم هم تعدادی ورزشکار به 
عنوان رزرو دارند که باید دید چند نفر حائز این حقوق خواهند شد؟ 

جوانمرگی در تیم های ملی پایه
انتخاب یک مربی ناکام برای هدایت تیم ملی جوانان از سوی فدراسیون فوتبال 
نشــان از این دارد که هیچ کار کارشناســی و تفکر اصولی و کارآمدی پشت 
انتخاب های فدراســیون فوتبال وجود ندارد، بلکه بیشتر مسائل غیرورزشی 
و یارکشی های انتخاباتی در فرایند انتخاب مربیان تیم ملی تأثیرگذار است. 
انتخــاب داوود مهابادی، به اندازه انتخــاب پرویز مظلومی برای هدایت تیم 
ملی جوانان عجیب و ســؤال برانگیز بود، این مربی که در کارنامه کاری خود 
در ســال های اخیر هیچ موفقیتی را به ثبت نرسانده با کوله باری سنگین از 
ناکامی های رنگارنگ از ســوی فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربی تیم ملی 

جوانان انتخاب شد تا نگرانی ها درباره آینده فوتبال بیشتر از قبل شود.
هر چند مســئوالن فدراســیون فوتبال عادت ندارند بابت عملکرد خود و 
انتخاب های بحث برانگیزشان پاسخ دهند، اما پرسشی که برای اهالی فوتبال 
به وجود آمده این است که با کدام شاخصه و فاکتوری یک مربی شکست 

خورده برای تیم ملی جوانان ایران انتخاب شده است؟
کارنامه مربیگری او به هیچ وجه در قامت انتخاب به عنوان سرمربی یکی 
از تیم های پایه فوتبال ایران نیست. قاعده و اصول در فوتبال روز دنیا برای 
انتخاب یک سرمربی بر این اصل استوار است که باید فردی با دانش و تجربه 
کافی انتخاب شود، تا وی با اتکا به دانش و تفکرات مدرن، آموخته های خود 
را به جوانان و استعدادهای ایرانی منتقل کند! آیا این شاخصه ها در خصوص 

مهابادی وجود دارد؟
اگر فردا در یکی از مسابقات بین المللی از یکی از بازیکنان تیم ملی سؤال 
کنند که کارنامه ســرمربی تیم ملی جوانــان را چگونه ارزیابی می کنی، 
ملی پوش ایرانی باید به کدام یک از افتخارات او در حوزه مربیگری اشــاره 
کند؟ ســرمربی جدید تیم ملی در ســال های اخیر یک پای ثابت جدول 
مربیان ناکام و شکست خورده فوتبال ایران بوده است. شاید این سؤال برای 
شما به وجود بیاید که کارنامه مهابادی چه بوده؟ مهابادی بعد از سقوط با 
پاس همدان و سیاه جامگان،اخراج از آلومینیوم اراک و استعفا از شهرداری 
ماهشهر با 1۴ امتیاز از 15 بازی و کسب جایگاه نهمی و دهمی به همراه 
فجرشهید سپاســی حاال سکان هدایت تیم ملی جوانان را برعهده گرفته 
است تا به عنوان یکی از عجیب ترین انتخاب های یک دهه اخیر لقب گیرد.

جدایی مهاجم شهرخودرو 
ورزش: مهاجم جوان و 23 ساله شهر خودرویی ها تصمیم به جدایی از جمع 
شاگردان رحمتی گرفت تا برای فصل جدید در تیمی دیگر حضور پیدا کند.
خراسانی جوان که اصالتاً اهل شهر ری است فصل گذشته 13 بار پیراهن 

شهر خودرو را به تن کرد اما موفق به گلزنی برای تیمش نشد.

نقض حکم محرومیت موقت آذری 
ورزش:ســعید آذری مدیرعامل باشگاه فوالد از سوی کمیته اخالق موقتا 
محروم شد و 20 روز از این صدور حکم گذشت و این حکم تمدید نشد. بعد 
از اعتراض آذری به این رأی در کمیته استیناف، این کمیته دستور موقت 
محرومیت مدیرعامل فوالد را نقض کرده اســت تا فعالیت فوتبالی سعید 

آذری مشکلی نداشته باشد.
 

میلیچ پول گرفت
ورزش:هرویه میلیچ با حضور در باشــگاه اســتقالل جلسه ای را با احمد 
مددی سرپرست این باشــگاه برگزار کرد.او در این جلسه خواهان روشن 
شدن وضعیت منزل مسکونی اش شد که مددی دستور داد مدیر بین الملل 
باشگاه، در خصوص این موضوع اقدام های الزم را در اسرع وقت انجام دهد.

همچنین در این جلسه قسط اول قرارداد میلیچ هم به او پرداخت شد.

کاردار گزینه مدیرعاملی استقالل نیست
مدیرعامل جدید هنوز رونمایی نشده!

ورزش: از چندی پیش نام سعید کاردار به عنوان گزینه جدی مدیرعامل 
باشــگاه استقالل مطرح شد، تا نام او در رسانه های خبری دست به دست 
شود، اما جالب اینجاست که وی این خبر را تکذیب کرد و در واکنش به این 
ماجرا گفت:قرار نیست جایی بروم. قائم مقام شستا در گفت و گو با ایسنا اعالم 
کرد:من االن شستا هستم و در جایگاه معاونت شستا فعالیت می کنم. هر 
کاری که از دستم بر بیاید، انجام خواهم داد اما فکر می کنم کارم در شستا 
است و باید در آنجا بمانم. البته پیش از این هم خبرهای جدی در خصوص 
خارج شــدن نام او از فهرســت گزینه های استقالل مطرح شده بود که با 
مصاحبه دیروزی این مسئله رنگ واقعیت به خود گرفت. جالب است بدانید 
هر گزینه ای که نامش در رسانه ها مطرح می شود، شانسی برای قرار گرفتن 
در سمت مدیرعاملی ندارد! به همین دلیل با قاطعیت می توان گفت هنوز 
گزینه مدیرعاملی استقالل رونمایی نشده است. منابع خبری پیش بینی 
می کنند احتماالً هفته آینده در خصوص سرنوشت مدیرعاملی استقالل 
تصمیم گیری نهایی صورت خواهد پذیرفت و مدیرعامل جدید پس از ارائه 
برنامه های خود در هیئت مدیره به وزیر ورزش و جوانان معرفی خواهد شد.

منهای فوتبال

ضد حمله

ورزش در سیما

لیگ برتر ایران
فوالد - استقالل

       پنجشنبه ۲۹ آبان - 16:4۰ از شبکه سه

لیگ برتر ایران
نساجی - تراکتورسازی

 پنجشنبه ۲۹ آبان -  16:1۰ از شبکه ورزش

هرچه بودند آلمان نبودند
او  تورس بود. یک تورس جدید، یک تورس گرســنه فــران تورس بود که 
پیراهنش را باال آورد و بوسه ای بر آن زد. درست باالی لوگویش را. ستاره ای 
آن جا بود. همین طور پایین آن. سه گل زده بود و از ته دل می خندید. لوییز 

انریکه برایش هورا می کشید.
مهاجم سیتی فقط 20 سال دارد و هفتمین بازی ملی اش را انجام می داد 
دو دقیقه مانده بود و ژوزه لوییز گایا پاسی برای اویارزابال ارسال کرد تا گل 
دیگری بزند. بله اســپانیا ۶ – آلمان صفر. یک پیروزی تاریخی. باورناپذیر . 
نخســتین شکست مردان یواخیم لو طی ســیزده دیدار. البته آن ها ورای 
شکســت، له شده بودند. شکستی که برای ژرمن ها طعم متفاوتی داشت. 
آن ها که به چنین ســقوط هایی عادت ندارند. پسران لوییز انریکه از ابتدا 
تا انتها درخشان ظاهر شــدند. فیلیپ مکس برابر تورس به بند آمده بود. 
کوکه همان کنترل همیشگی اش را داشت و می پرسیدیم چگونه دو سال 
است بازی ملی انجام نداده. رودری شاداب بود و حتی دو تعویض اجباری 
یعنی کانالس و راموس موتور اســپانیا را کند نکرد. فابیان رویز جایگزین 
کانالس بود که پاس گل اول را برای موراتا ارســال کرد. شب کابوس زده 
ژرمن ها آغاز می شد و فقط نویر بود که در قواره خود نشان می داد. نه مولر 
و نه بواتنگ.آلمان هر تیمی بود آلمان نبود. نمی شناختیم شان. غریبه بودند 
و بیگانه. ژرمن ها همیشه شکیبا دالنه با شکست ها برخورد کرده اند. حاال 
چی؟ سنگین ترین شکســت آلمان از 1۹31 که از همسایه شان اتریش ۶ 
گل دریافت کرده بودند چنین شــبی را به یاد نداشتند.حاال بر یواخیم لو 

چه خواهد گذشت؟ 

ابهام 8 هزار یورویی در مجمع فدراسیون بیلیارد
ورزش: برگزاری مجمع عمومی فدراســیون بولینگ و بیلیارد به صورت 

وبینار با حاشیه هایی همراه شد.  
مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بوکس روز چهارشنبه 
با حداقل اعضا و به صورت وبینار به ریاســت عبدالحمید احمدی معاون 

فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش برگزار شد. 
هاشم اسکندری رئیس فدراسیون، کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته ملی 
المپیک و مهدی هنرمند دبیر مجمع نیز در این جلسه حاضر بودند که طی 
آن گزارش مالی و عملکرد فدراسیون در سال ۹8 ارائه و برنامه های آن مورد 

تصویب اعضا قرار گرفت.
در این مجمع اما شبهاتی در موارد مالی واجرایی وجود داشت که از جمله 
آن می توان به عدم انجام مصوبات سال گذشته و عدم پرداخت بدهی های 
مالیاتی اشــاره کرد. یکی دیگر از این موارد مشخص نشدن مراحل هزینه 
کرد مبلــغ 8 هزار یورو بود که تحت عنوان تنخواه در گزارش مالی به آن 

اشاره شده است. 

زمان دور برگشت لیگ برتر هندبال مشخص شد
ورزش: دور برگشت از سی و سومین دوره لیگ برتر هندبال مردان از دهه 
دوم آذر ماه در سالن هندبال شهید قاسم سلیمانی در تهران آغاز خواهد شد.

دور برگشــت از سی و ســومین دوره لیگ برتر هندبال مردان از دهه دوم 
آذر ماه در ســالن هندبال شهید قاسم سلیمانی در تهران آغاز خواهد شد. 
دور رفت این مسابقات طی دو مرحله برگزار شد و جمعه، 23 آبان ماه به 

پایان رسید.
صنعت مس کرمان، نفت و گاز گچســاران، فوالد مبارکه سپاهان، نیروی 
زمینی شهید شاملی کازرون، ستارگان دشتستان، فراز بام خائیز دهدشت، 
زغال سنگ طبس، ذوب آهن اصفهان، کیمیا کاشت کردستان، پرسپولیس 
بهبهان، پاس ناجا قــم، پرواز هوانیروز تیم های حاضر در این دوره از لیگ 

برتر هندبال هستند.
دور دوم از شانزدهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان نیز از ۹ آذر ماه آغاز 
خواهد شد. با درخواست برخی  از تیم های حاضر در لیگ برتر و بررسی های 
فدراسیون هندبال زمان آغاز دور دوم به تعویق افتاد و در نهایت این تاریخ 

۹ آذر ماه اعالم شد.
اشتاد سازه مشهد، فوالد مبارکه سپاهان، پرسپولیس  بهبهان، کربنات سدیم 
فیروز آباد، شهید شاملی کازرون، ذوب آهن، سنگ آهن بافق و تأسیسات 
دریایــی تیم های حاضر در این دوره از مســابقات لیگ برتر هندبال زنان 

هستند .

یادداشت

دکترحمیدرضا صدر
annotation@qudsonline.ir

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

مسئوالن فدراسیون نسبت به المپیک بی توجه هستند

تیراندازیالمپینهادرخانه!
ناصحی: 

درشهرخودروبلندپروازیم

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )1047600(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور بافت گستر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2194 و شناسه ملی 10862051773

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,08,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید محسن ضیائی با کد ملی 0940193159 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا عبدالحسینیان با کد ملی 0042641349 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا ایرانی با کدملی 6449746092 
به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم کتایون مظلوم ترشیزی کدملی 0937895679 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای قاسم احمدپور 
کدملی 0943843510 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غالمحسین سهیل ثانی کدملی 0939345341 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد 
حسین ضیائی کدملی 5729351666 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا رهنما کدملی 0941820149 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1047032( 

آگهی تغییرات شرکت جواهر نگار طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10818 و شناسه ملی 10380265302

انجمن صنفی  نامه شماره 3733 مورخ 97,6,19  العاده مورخ 1397,06,18 و  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  به 
کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین شد. 2- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن سنگانی فرمان 
آبادی به شماره ملی 0749380160 و خانم زهره حسینی با کدملی 0939413752 و آقای خلیل احمدی با کد ملی 0748978682 3- 
آقای شریف امتی 0740321358 به سمت بازرس اصلی و آقای حنیف امتی 0740394878 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )1047599(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور بافت گستر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2194 و شناسه ملی 10862051773

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,08,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای سید محسن ضیائی کدملی 0940193159 
و آقای قاسم احمدپور کدملی 0943843510 و آقای حمیدرضا رهنما کدملی 0941820149 و آقای غالمحسین سهیل ثانی کدملی 0939345341 و 
آقای محمد حسین ضیائی کدملی 5729351666 و آقای رضا ایرانی کدملی 6449746092 و خانم کتایون مظلوم ترشیزی کدملی 0937895679 و 
آقای علیرضا عبدالحسینیان کدملی 0042641349 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . بازرس اصلی آقای امیر 
فرخ یار کدملی 0945147163 و بازرس علی البدل آقای کاظم احمدی کدملی 0703697382 برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه قدس 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1047027( 

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29700 و شناسه ملی 10380449498

اداره کل میراث فرهنگی  نامه شماره 992,128,9383 مورخ 1399,08,12  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,12 و  به 
صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی صمیمات ذیل اتخاذ شد : باتوجه به استعفا مدیرعامل شرکت ، آقای جواد فرزین پور به 
شماره ملی 0946088918) خارج از هیئت مدیره ( به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ 1400,04,12 
انتخاب شدند. کلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا آقایان محمدرضا حسن زاده یا جواد فرزین پوربصورت ثابت وامضا 

یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1047652(

آگهی تغییرات شرکت مهاب ثامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14681 و شناسه ملی 10380303139

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سید خلیل مهدی زادگان حسینی به شماره 
ملی0819842273 بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسین علیپور چک آب به شماره ملی 0819839337بعنوان مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و آقای علی اکبر مباشرکاشانی به شماره ملی 0849383064بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و کلیه 
اوراق بهادار و تعهد آور، اسناد مالی و چک ها با امضای ثابت آقای حسین علیپور مدیرعامل و امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره به 

همراه مهر شرکت دارای اعتبار است.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1047591(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع فوالد خاتم پارسیان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15578 و شناسه ملی 10380312040

شماره  راد-به  ثنائی  کامران  آقای   -3  -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,31 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  ملی1062705114  شماره  به  حمیدبرزگری  آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به  و  ملی2181731837 
سال مالی انتخاب گردیدند - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان علی الهی-به شماره ملی5228902554 امیرخادم به شماره 
            . کثیراالنتشار قدس جهت درج   انتخاب گردیدند - روزنامه  برای مدت 2سال  بشماره ملی 0944997635  الهی  ملی0942314581 خانم ریحانه 

آگهی های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و صورت حساب سود و زیان به سال مالی منتهی به 1398,12,29مورد تصویب قرار گرفت.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1047663(

آگهی تغییرات شرکت مهاب ثامن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14681 و شناسه ملی 10380303139

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه مالی سال 98 به تصویب 
رسید. آقایان حسین علیپور چک آب با کد ملی0819839337 و آقای سید خلیل مهدی زادگان حسینی با کدملی 0819842273 و 
آقای علی اکبر مباشرکاشانی با کدملی 0849383064 به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. موسسه 
آگاهان تراز توس )شناسه ملی 10380099628( به سمت بازرس اصلی و آقای محمد هادی حسن پور دربان باکد ملی 0940322501 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان )1047592(

آگهی تغییرات شرکت همگام صنعتی الکتریک خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 569 و شناسه ملی 10380459965

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,07,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حمیدرضا پروین با شماره ملی 0918678331 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2- آقای حسن پرویز با شماره ملی 1652423354 به سمت رئیس هیئت مدیره 3- آقای 
عبدالرضا ولدخانی با شماره ملی 0063582597 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیند و چک وسفته و اسناد تعهد آور با 
امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضای منفرد هر یک 

از اعضای هیئت مدیره، با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

روایت متن و  حاشیه »آقازاده« در »بوی خون«
قسمت  نخستین  سیما وسینما: 
مســتند »بوی خون« با بررســی 
جنبه های مختلف سریال »آقازاده« 

منتشر خواهد شد.
این مســتند به کارگردانی؛ وحید 
احمد  نویســندگی؛  و  ســعیدی 

رنجبر، هفته آینده از طریق ســامانه فیلیمو عرضه می شود.»بوی خون« با 
هدف واکاوی موضوع های مطروحه در سریال »آقازاده« ساخته شده و هر 
بار یکی از پرونده ها در آن زیر ذره بین قرار می گیرد. گفت وگو با چهره های 
سیاسی و اجتماعی درباره آقازادگی و نیز مصاحبه با بازیگران سریال، دیگر 
محورهای اصلی هر قسمت هســتند. در قسمت اول »بوی خون« پرونده 
حراج های هنــری با حضور مرتضی گــودرزی دیباج؛هنرمند نقاش مورد 

بررسی قرار گرفته است.
در بخش دیگری از مســتند، احمد توکلی؛ سیاســتمدار، درباره ریشه های 
شکل گیری پدیده آقازادگی و اثرات آن صحبت کرده است. بازیگران سریال 

»آقازاده« هم در این قسمت تعریف خود از مفهوم آقازادگی را بیان کرده اند.
مراحل شکل گیری سریال، بازتاب رسانه ای آن، نظرات مردم درباره آقازاده ها و... 

بخش های دیگر قسمت اول این مستند را تشکیل می دهند.
مستند »بوی خون«  هر هفته در سامانه فیلیمو توزیع خواهد شد.

درددل های آقای کارگردان در بستر بیماری
 یک سال گذشته 

و اصحاب رسانه تازه خبردار شدند!
ســیما و ســینما: احمدرضا 
باســابقه  کارگردان  معتمــدی، 
ســینما عنــوان کرد بــه دلیل 
سکته مغزی نزدیک به یک سال 
است که قادر به حرکت نیست. 
احمدرضا معتمــدی، کارگردان 

ســینما که ۲۷ آبان مــاه خبر بیماری او پس از نزدیک به یک ســال 
رســانه ای شــد، در گفت وگو با مهر گفت: یک ســال گذشته و خیلی 
عجیب اســت که اکنون رسانه ها پیگیر حالم شــده اند. اصحاب رسانه 
هم که باید خبررســانی می کردند تازه خبردار شده اند! وی در تشریح 
وضعیت خود افزود: اوایل دی ماه ســال گذشــته سکته مغزی کردم، 
نصف بدنم فلج شــده و به همین ترتیب دچار معضالتی شده ام. خیلی 
دوست ندارم درباره این موضوع صحبت کنم. بدنم دچار گرفتگی هایی 
شده و این مشکل برطرف نشده اســت. معتمدی ادامه داد: راه رفتنم 
دچار مشــکل شــده و در طول این یک ســال به طور کامل بستری 
بوده ام. کارگردان »سوءتفاهم« اظهار کرد: مغز از کار افتاده و باید بدن 
فعالیت کند. من باید فیزیوتراپی انجام بدهم، ولی ســطح سیستم های 
فیزیوتراپی خیلی پایین اســت و نمی تواند پاسخگو باشد. این سیستم 
باید مغــز را به حرکت دربیاورد، اما قادر به انجام این کار نیســت، به 
همیــن ترتیب رفته رفته ماهیچه ها خشــک می شــوند و این امر جزو 

عوارض بد سکته مغزی است.

فصل دوم »جالل« به سوسنگرد رسید
فارس: تهیه کننده فصل دو سریال 
»جالل« از تصویربرداری ۷0درصد 
ســریال خبرداد. فیلم برداری  به 
ســکانس های مربوط به جنگ و 

سقوط سوسنگرد رسیده است. 
تهیه کننــده فصــل دو ســریال 

»جالل« گفت: حدود ۷0درصد از تصویربرداری این سریال انجام شده و این 
روزها سکانس های مربوط به جنگ و سقوط سوسنگرد را ضبط می کنیم. وی 
ادامه داد: تهران، لوکیشن های کمیته مشترک، بیمارستان و درگیری ها را تا به 
حال مقابل دوربین بردیم. همچنین تعدادی از لوکیشن هایمان راکورد داشت 
و باید حفظ می شد که آن ها را حفظ کردیم. این تهیه کننده همچنین با اشاره 
به اضافه شدن بازیگران جدید به این سریال گفت: به تازگی همایون ارشادی و 
جمعی از بازیگران بومی تبریز و خوزستان به جمع بازیگران این سریال اضافه 
شده اند. وی درباره زمان پخش این سریال نیز بیان کرد: تمام تالشمان بر این 
است تا با شرایط فعلی که کرونا بر ما تحمیل کرده و محدودیت هایی که داریم 
بتوانیم ســریال را برای پخش به ۲۲ بهمن برسانیم. جاللی ادامه داد: ما تا به 
حال در کشــورمان مدافعین حرم و سالمت داشتیم که برای دفاع از میهن و 
سالمت مردم از جان خود گذشتند و دستشان را می بوسیم، اما هیچ کس به 
این توجه نکرد که ما مدافعین فرهنگ هستیم و در چنین شرایط سختی کار 
می کنیم. با اینکه تمامی پروتکل ها را رعایت می کنیم و دکتر مقیم سر صحنه 

داریم، اما در گروه ما هم چند نفر به کرونا مبتال شدند و قرنطینه هستند. 
در این فصل به زندگی شهید سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی )اولین شهید 
محراب انقالب اسالمی( که از مبارزان شیعه در دوران پهلوی بود و در سال ۵۸ 
شهید شد، پرداختیم. به گزارش فارس، قصه فصل دو سریال جالل در ادامه 
فصل قبلی است و از سال ۱۳۳۸ شروع می شود تا زمان انقالب و پس از آن و 

جنگ بین ایران و عراق ادامه دارد.

تعطیلی دو هفته ای برخی برنامه های زنده تلویزیون
ایســنا: مدیر گــروه ادب و هنر 
شــبکه چهار ســیما عنوان کرد: 
برخی از برنامه های زنده شبکه های 
تلویزیونی بــه دنبال تعطیالت دو 
هفته ای در مواجهــه با اوج گیری 
کرونا، در این مدت تعطیل می شوند.

امین نوروزی ـ مدیر گروه ادب و هنر شــبکه چهار ـ درباره تعطیلی دو 
هفته ای برخی از برنامه های زنده تلویزیونی از جمله مجموعه »شب های 
هنر«، عنوان کرد: قرار شده است شبکه های تلویزیونی تعداد برنامه های 
زنــده ای که دارند را کاهش دهند؛ به ویژه برنامه هایی که ســاعت ۹ به 
بعد پخش می شــوند، زیرا در آن ساعات محدودیت های رفت وآمد وجود 
دارد. از آنجا که نمی خواستیم برنامه  »شب های هنر« را به شکل تولیدی 
پخش کنیم و ترجیحمان بر پخش زنده برنامه بود، تصمیم گرفته شد به 

مدت دو هفته برنامه پخش نشود.
این مدیر تلویزیون با بیان اینکه برنامه هایی که میهمان محور نیستند و ساختار 
دیگری دارند، شرایط تولید و پخش برایشان مساعدتر است، افزود: هر شبکه ای 
متناسب با شرایط خودش تصمیم می گیرد؛ مثالً ما برنامه »طلوع« را با وجود 
اینکه صبحگاهی است تعطیل کردیم و خود تهیه کننده هم استقبال کرد. ما 
با تهیه کننده ها هم مشورت کردیم و نظر تهیه کننده ها هم همین بود. آمدن 

میهمان ها به برنامه ها در این شرایط سخت است.

 سیما و سینما/ زهره کهندل در سال های اخیر 
دنباله سازی در سریال های تلویزیونی باب شده است. 
پس از ســاخت فصل اول سریال »ستایش« و قصه 
تراژیکی که این مجموعه تلویزیونی داشت، مخاطبان 
تلویزیون کــه در دهه 60 با ســختی های زندگی 
»اوشین« همدرد شــده بودند، در اوایل دهه ۹0 با 
»ستایش« همذات پنداری کردند. استقبال نسبی از 
فصل اول این سریال موجب شد صدا و سیما به فکر 
ساخت فصل بعدی آن بیفتد، اما کیفیت پایین فصل 
دوم و فصل ســوم آن موجب ریزش مخاطبان این 
ســریال و حتی به سخره گرفتن گریم نقش اصلی 
آن شد. با وجود اینکه دنباله سازی سریال »ستایش« 
خاطره ناخوشی از این مجموعه تلویزیونی در ذهن 
مخاطبان باقی گذاشت اما مشابه این ماجرا با شدت 
انزجار کمتری در شبکه نمایش خانگی هم رخ داد. 
استقبال از سریال »شهرزاد« موجب شد سازندگانش 
به فکر ساخت فصل های بعدی بیفتند، ولی فصل های 

دوم و سوم آن به اندازه فصل اولش موفق نبود.
چندی پیش نیز جلیل ســامان، کارگردان سریال 
»زیرخاکی« که فصل اول آن با استقبال بینندگان 
تلویزیون روبه رو شده بود، در صفحه اینستاگرام خود 
خبر از تولید فصل دوم آن داد و نوشت: »به امید خدا 
در روزهای آینده فیلم برداری فصل دوم زیرخاکی را 
آغاز خواهیم کرد. دعا کنید تا بتوانیم در این روزهای 

تلخ لحظات شیرینی را به ارمغان بیاریم«.
این روزها هم فصل ســوم ســریال »از سرنوشت« 
روی آنتن شــبکه دو اســت. ســازندگان سریال 
»بچه مهندس« نیز مشــغول ساخت فصل چهارم 
این مجموعه تلویزیونی هستند و تصویربرداری آن 
به تازگی در تهران آغاز شــده است. در فصل جدید 
احمد کاوری جایگزین علی غفاری در مقام کارگردان 
سریال شده است و فرهاد قائمیان و مهشید جوادی 
نخستین بازیگرانی هستند که جلو دوربین رفته اند. 
همزمان بــا آغاز مرحله تصویربرداری، بازنویســی 
متن ها نیز توسط حســن وارسته و یک گروه چند 

نفره در حال انجام است. 

 »بچه مهندس« به درخواست مخاطبان #
ادامه پیدا کرد

سعید سعدی، تهیه کننده 
»بچه مهنــدس« درباره 
دالیل دنباله ســازی این 
ســریال به خبرنــگار ما 
می گویــد: مــا داریم به 
خواســته ســازمان صدا 
و ســیما عمل می کنیم. از فصل سوم این مجموعه 
اســتقبال خوبی صورت گرفت و جنبه های مثبتی 
در کار وجود داشــت، به همین دلیل درخواســت 
مخاطبان و مدیریت ســازمان صدا و سیما این بود 
که ســریال ادامه پیدا کند. ســازمان هم به احترام 
درخواست مخاطبان از ما خواست  هر چه سریع تر 

این خواسته را عملی کنیم.
وی ادامه می دهد: از اواسط پخش فصل سوم سریال، 
گروه نویسندگان کار پژوهشی شان را آغاز کردند تا 
نگارش فصل چهارم آغاز شود. فیلم نامه فصل چهارم 

نوشته و تولید آن آغاز شده است. 
ســعدی درباره تغییــر کارگردان ایــن مجموعه 
عنوان می کند: آقــای غفاری به دلیل اینکه درگیر  
ســاخت یک کار سینمایی شــدند که از اول آبان 
ماه کلید خورده بود، امکان حضور در این ســریال 
را نداشتند. برای پخش فصل چهارم »بچه مهندس« 
همزمان پخش )بهار ۱400( مشــخص شــده بود 
و نمی توانستیم تا اســفند ماه صبر کنیم که فیلم 
سینمایی آقای غفاری تمام شود؛ بنابراین با مشورت 
ایشــان و معرفی ســازمان، آقای کاوری به عنوان 

کارگردان جدید به گروه پیوستند. 
وی تأکید می کند: تالشمان این است فصل چهارم 
نسبت به فصل های قبلی جذاب تر باشد و مخاطبان 
از تماشای آن راضی باشند تا عقبگرد نکرده باشیم و 

ساخت فصل چهارم بی مورد نباشد.
به گفته سعدی، فصل سوم »بچه مهندس« قصه های 
جذاب تری داشــت که نظر مخاطبان را جلب کرده 

بود و همین جذابیت گروه سازنده را به ساخت فصل 
چهارم مجاب کــرد. طرح اولیه از کودکی تا جوانی 
جــواد را روایت می کرد که از همان ابتدا قرار بود تا 
ســه فصل ادامه پیدا کند و فصل چهارم هم ادامه 

جوانی جواد است.

 فیلم نامه هایی که از ابتدا تک فصلی است#
مجید موالیی، تهیه کننده سریال پربیننده »بانوی 
عمارت« درباره دالیل دنباله ســازی ســریال های 
تلویزیونــی بــه خبرنگار مــا می گویــد: ماجرای 
دنباله سازی در ایران پس از ورود سریال های خارجی 
باب شد. در ســریال های خارجی وقتی طرح اولیه 
تصویب می شــود و قرار است ســاخت سریال آغاز 

شود، کسی که طرح اولیه را ارائه می دهد باید حداقل 
برای ســه فصل، قصه فیلم نامه داشته باشد. ممکن 
است که هر فصل بین ۱0 تا ۲4 قسمت باشد و این 
براساس توافق بین ایده پرداز و سازنده است. تصمیم 
ساخت فصل های دیگر هم معموالً پس از سه فصل 
گرفته می شود. ماجرای دنباله سازی در سریال های 
ایرانی هم براساس الگو و ساختار سریال سازی های 

خارجی باب شده است. 
وی ادامه می دهد: در تلویزیون یا شبکه نمایش خانگی 
ما وقتی سریالی، درصدی از بیننده را راضی می کند، 
مدیران تلویزیون یا سرمایه گذاران می گویند فصل 
بعدی را هم بســازید در حالی که در بســیاری از 
مواقع، فیلم نامه براساس دنباله سازی طراحی نشده 

که فصل های بعدی داشــته باشد، به همین دلیل 
معموالً  فصل های دوم و ســوم آن سریال، جذابیت 

فصل اول را ندارند.
این تهیه کننده پیشنهاد می دهد: بهتر است از این به 
بعد برای تصویب سریال ها رویه دیگری طی شود، 
یعنی اگر تصور شورای تصویب فیلم نامه این است 
که چنین سریالی می تواند جذاب باشد، به نویسنده 
از ابتدا بگویند بــرای فصل های بعدی هم طراحی 
داشــته باشد نه اینکه سریالی ساخته می شود، بعد 
می بینند مخاطب دارد و برای ساخت فصل دوم آن 
به هر تمهیدی می خواهند قصه بسازند. این شیوه 
غیرحرفه ای و غلط اســت، چون ممکن است برای 
اتفاقاتــی که در فصل دوم می افتــد، در فصل اول 

زمینه سازی نشده باشد. وی درباره اینکه چرا فصل 
دوم سریال »بانوی عمارت« که یک سریال پربیننده 
تلویزیونی بود، ساخته نشد، می گوید: این سریال از 
ابتدا قرار بود در دو فصل ساخته شود و در فیلم نامه 
هم فصل دوم آن پیش بینی شــده بود، اما شرایط 

ساخت فصل دوم هنوز پیش نیامده است. 
وی درباره اینکه بهتر است دنباله سازی سریال های 
تلویزیونی تا کجــا ادامه پیدا کند، توضیح می دهد: 
منطقش این است تا آنجا دنباله سازی ادامه پیدا کند 
که بشود قصه جذاب تری را تعریف کرد. معموالً در 
شــکل فصل بندی سریال ها، الزم است  قصه فصل 
دوم جذاب تر از فصل اول و قصه فصل سوم، جذاب تر 
از فصل دوم باشد، چون تماشاگر با آن سطح از تعلیق 
و پیچیدگی در سریال آشناست و توقع دارد فصل 
دوم و ســوم جذاب تر از فصل های قبلی باشند. این 
ســاختار در ادبیات کهن ما نیز وجود دارد و آن را 
در قصه »هزار و یک شب« شهرزاد می بینید. وقتی 
شهرزاد قصه ای را برای پادشاه تعریف می کند، قصه 
بعدی او با تعلیق بیشتری همراه است تا بتواند پادشاه 

را برای شنیدن قصه هایش راضی نگه دارد.

 بدون توجیه مالی و مضمونی#
به گفتــه مجید موالیی، 
ســریال  تهیه کننــده 
»نابرده رنج«، بسیاری از 
مواقع که فصل دوم یک 
فصل  جذابیت  ســریال 
اول را ندارد به این دلیل 
است که از ابتدا برای فصل دوم آن، فکر نشده است. 
موالیی توضیح می دهد: بسیاری از سریال هایی که 
فصل دوم و سوم آن ها در تلویزیون ساخته می شود 
اصالً توجیه ندارند، مگر فصل اول آن سریال چقدر 
بیننده داشــته که قرار اســت فصل دوم و سومش 
ساخته شود؟! وی می گوید: به نظرم دلیل اصلی این 
ماجرا، خالی بودن دست مدیران سازمان در فیلم نامه 
سریال های خوب است وگرنه بسیاری از سریال هایی 
که فصل های بعدی اش در تلویزیون ساخته می شود، 
توجیه مالی و مضمونی ندارند و این نشانه خالی بودن 
دســت مدیران تلویزیون در موضوع ها و قصه های 
جدید اســت. وی درباره اینکه ساخت فصل دوم و 
سوم یک سریال ارزان تر از ساخت یک سریال جدید 
است که مدیران تلویزیون به دنباله سازی اقبال نشان 
می دهند، می گوید: به نظرم ساخت فصل های دوم 
و ســوم یک سریال تضمین بیشــتری دارد، چون 
آدم های گروه انتخاب شده اند و اگر سریال تاریخی 
باشد، لباس ها و لوکیشن ها از قبل آماده شده است 
که شــاید بتوانند کمی ارزان تر دنباله آن سریال را 
بســازند، ولی دلیل اصلی دنباله ســازی سریال ها، 
خالی بودن دســت مدیران تلویزیــون از قصه ها و 
فیلم نامه های جدید و خوب اســت. به همین دلیل 
سعی می کنند سریالی که بیننده دارد را دنباله سازی 
کنند در حالی که گاهی فصل های بعدی، ضعیف تر 
از فصل اول ساخته می شوند و ممکن است خاطره 

خوش فصل اول سریال را هم نابود کنند. 
موالیــی اضافه می کند: بســیاری از ســریال های 
تلویزیون که دنباله ســازی شــده اند به جز سریال 
»پایتخت« چه خاطره خوشی را برای مخاطب به جا 
گذاشته اند؟ ضمن اینکه هر فصل سریال »پایتخت« 
هم در ۱۳ قسمت ساخته می شد و مینی سریال بود.

وی توضیح می دهد: اکنون یک الگوی سریال سازی 
که غربی ها دارند این اســت که تعداد قسمت های 
هر فصل را کم می کنند و مینی ســریال می سازند 
تا از فصل اول ســریال بازخورد بگیرند و ســپس 
فصل های بعدی را بسازند، چون هزینه های ساخت 
سریال بسیار باال رفته اســت. با این روش، رضایت 
بیننده از سریال را می سنجند یعنی اگر از فصل اول 
استقبال شد، فصل های بعدی را می سازند.  یکی از 
مشــکالت صدا و سیما این است که بودجه دولتی 
دارد و مدیران تلویزیون مضامینی دارند که پرداختن 
به آن ها برایشان اهمیت دارد؛ بنابراین به اینکه یک 
سریال چقدر توانسته با مخاطب ارتباط برقرار کند 

یا مورد پذیرش تماشاگران باشد، توجه نمی کنند.

مستندتئاتر

حسین مسافر آستانه خبر داد

برگزاری جشنواره تئاتر فجر قطعی است
پرونده های فساد اقتصادی در شبکه مستند بازخوانی می شوند

روایت فساد »یقه سفیدها« در »به نام قانون«
سیما وسینما: دبیــر سی و نهمین جشــنواره تئاتر فجر از 
برگزاری قطعی این دوره از جشنواره خبر داد و میزان بودجه 
پیشنهادی را 6 میلیارد تومان عنوان کرد که هنوز تصویب نشده 
است. به گزارش مهر، حسین مسافرآستانه، دبیر سی و نهمین 
جشنواره تئاتر فجر، ۲۷ آبان ماه با حضور در برنامه »شب های 
هنر« درباره جزئیات برگزاری این دوره از جشنواره، ویژگی های 
بخش های مختلف، میزان بودجه اختصاص یافته به جشنواره 
و... صحبــت و بر این نکته تأکید کرد که با وجود مشــکالت 
پیش  رو، سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر امسال قطعاً برگزار 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت جشنواره تابعی است از وضعیت 
کل تئاتر و وضعیت کل تئاتر نیز تابعی است از وضعیت کشور، 
درباره برگزاری این دوره از جشنواره گفت: با این شرایط نباید 
انتظاری را که از برگزاری جشــنواره ها در گذشــته داشتیم، 
امسال هم داشته باشیم، همان طور که نباید از اجرای تئاترها 
توقع گذشــته را داشته باشــیم. همان طور که ما در شرایط 
بسیار سخت، تعطیلی های مداوم و شرایطی که برخی اوقات 
دست می دهد تئاتر کار می کنیم، جشنواره هم ناچار است با 
همین شــرایط خودش را تطبیق دهد و در عین حال حتماً 
برگزار شود. وی درباره برگزاری جشنواره توضیح داد: ما هیچ 
تصمیمی برای تغییر تاریخ یا تغییر بخش های جشنواره نداریم، 
اما در این شــرایط احتمال اینکه با دستورالعمل های سخت 
مواجه شویم و ناچار به تغییر باشــیم، وجود دارد و آن زمان 
است که باید تصمیماتی منطبق با شرایط بگیریم، اما در حال 
حاضر با تمام مشکالتی که وجود دارد هیچ تغییری در زمان 
برگزاری جشنواره به وجود نیامده است. پیش بینی تغییر داریم، 
اما تصمیم نداریم و امیدوارم که این تغییر به ما تحمیل نشود. با 
تأکید می گویم که جشنواره تعطیل نخواهد شد، چون معتقدم 
تئاتر اصالً تعطیل بردار نیســت، چون زندگی تعطیل شدنی 
نیست. مسافرآستانه با اشاره به اینکه تمام آثار حاضر در این 

دوره از جشنواره قرار است پخش اینترنتی داشته باشند، بر این 
نکته تأکید کرد که به ناچار این آثار باید با گروه های متعددی 

در کیفیت های قابل ارائه برای پخش مجازی ضبط شوند.
وی ادامه داد: قطعاً ما اجراهای زنده و فیزیکی هم در جشنواره 
خواهیم داشت که ممکن است پخش آن ها به صورت آنالین 
میسر نباشد. امیدوارم شرایط بهتر از وضعیت اکنون شود تا ما 
بتوانیم برخی نمایش ها را حداقل با یک سوم ظرفیت و یا حتی 
بدون تماشاگر و فقط برای اجرای داوری به صورت زنده داشته 
باشیم. دبیر جشنواره سی و نهم تئاتر فجر در بخش دیگری 
از صحبت هایش، درباره میزان بودجه این دوره از جشنواره نیز 
بیان کرد: قطعاً در این دوره هر چقدر بودجه به جشنواره تعلق 
بگیرد، تمام آن برای هنرمندان داخلی هزینه خواهد شــد و 
حتی اگر میهمان یا اجرای خارجی هم داشته باشیم قطعاً از 
این بودجه برای آن ها خرج نخواهد شــد و بودجه آن باید به 
طریق دیگری تأمین شود. وی در پایان یادآور شد: بودجه ای 
که برای این دوره پیشنهاد داده ایم مبلغ 6میلیارد و اندی است 
که از بودجه سال گذشته تقریباً حدود یک میلیارد تومان هم 
کمتر اســت، اما هنوز این بودجه مصوب نشده که امیدوارم 
همین مبلغ تصویب شــود و کمتر نشود. ما مطالعه شده این 
پیشنهاد را مطرح کردیم و هزینه همه بخش ها را کامالً تعریف 

کرده ایم.

سیما و سینما: مستند »به نام قانون« درباره مفاسد اقتصادی 
ساخته شــده و در هر قســمت ســراغ یکی از پرونده های 
پرسروصدای فساد اقتصادی می رود. به گزارش روابط عمومی 
شبکه مستند، »به نام قانون« به کارگردانی محسن اسالم زاده، 
مجموعه مستند جدید شبکه مستند سیماست که با همکاری 

مؤسسه شهید آوینی در هشت قسمت تولید شده است.  
اسالم زاده با اشاره به سوژه این مستند گفت: نزدیک به دو سال 
پیش مجموعه ای به نام »سرطان اجتماع« را آغاز کردم که نام 
فعلی آن »به نام قانون« است و قرار است از تلویزیون به نمایش 
دربیاید. این مجموعه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی است و 
تالش می کند به گلوگاه های فساد در کشورمان نزدیک شود. 

وی اضافه کرد: دشمنان تالش می کنند با آدرس غلط به افکار 
عمومی چنین القا کنند که جمهوری اســالمی در برخورد با 
مفاســد اقتصادی فقط برخوردهای سنگین قهری و قضایی 
بلد اســت، در حالی که عده ای از ضابطیــن زحمت فراوانی 
می کشند و سعی کردیم تالششان را به تصویر بکشیم. البته 
برخورد قضایی هم الزم است. در این مستند می خواهیم ضمن 
نمایش گلوگاه های فساد نشان بدهیم که چه فعالیت هایی باید 
انجام شود تا بتوان به صورت ریشه ای با فساد مبارزه کرد.  وی 
اضافه کرد: در این مجموعه مستند به موضوعی که به »فساد 
یقه سفیدها« شهرت پیدا کرده است، می پردازیم.  این کارگردان 
و مستندساز، درباره جزئیات این مجموعه مستند توضیح داد و 
گفت: این مجموعه موضوع محور است و در هر قسمت ضمن 
پرداخت به آن موضوع، یک پرونده خاص که نمود بیرونی دارد 
را بررسی می کنیم. به عبارت دیگر، این  گونه نیست که فقط 
درباره خصوصی ســازی صحبت کنیم بلکه در کنار صحبت 
درباره آن به یکی از پرونده های خصوصی سازی که در سالیان 
اخیر ســر و صدای زیادی نیز به پا کرده است، می پردازیم. در 
موضوع قاچاق و زمین خواری نیز سراغ چند پرونده مهم و کالن 
می رویم که در سال های اخیر پرحاشیه بوده است. البته در کنار 

این بررسی ها دنبال راهکار اصالح هم هستیم.  وی اضافه کرد: 
در مستند »به نام قانون« به موضوع های مهم اقتصادی نظیر 
خصوصی ســازی، قاچاق، زمین خواری، تخصیص ارز، قاچاق 
سوخت، بورس کاال و پتروشیمی و ... پرداخته ایم.  اسالم زاده 
درباره روند تحقیق و پژوهش این مســتند گفت: گروه های 
پژوهشی زیادی وجود داشته که در مورد گلوگاه های فساد کار 
کردند و نتایج تحقیقاتشان قابل استناد است. بر همین اساس 
با همکاری شبکه تحلیلگران »ایتان« و قرارگاه مبارزه با مفاسد 
اقتصادی، پژوهش این مجموعه مســتند را آغاز کرده و آن را 
گسترش دادیم.  دقت کنید در این مجموعه مستند قرار نیست 
افشاگری بیهوده کنیم بلکه قرار است شیوه های حل مشکل را 

با استفاده از تجربه کارشناسان نمایش دهیم. 
برای ساخت این مستند شیوه متفاوتی را انتخاب کردیم، مثاًل 
تا جایی که می توانســتیم از تصاویر آرشیوی اجتناب کردیم 
و بیش از ۹0درصد فیلم، تولیدی اســت. جالب است بدانید 
در یکی از صحنه ها برای نمایش گمرک میرجاوه می توانستیم 
از تصاویر آرشــیوی استفاده کنیم، اما یک تصویربردار به مرز 
میرجاوه فرســتادیم تا از آنجا تصویربرداری کند. همچنین 

دوست داشتیم فرم جدیدتری را تجربه کنیم. 
این مجموعه چهارشنبه ها ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما 

پخش می شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۹ خواهد بود. 

سریال های دنباله دار تلویزیون چقدر موفق بوده اند؟

خالی بودن دست »سیما« از قصه های »هزار و یک شبی«

سریال ها یکی از مهم ترین برنامه های تلویزیونی هستند که معموالً موجب جذب 
مخاطب باال در شــبکه های تلویزیونی می شوند. گاه این مخاطبان پروپاقرص 
آن قدر دلبسته سریال مورد عالقه شان می شوند که دوست دارند تا انتها سرنوشت 
قهرمانان داستان را دنبال کنند و به نظر می رسد  همین عالقه گاهی سازندگان 
را برای ســاخت ادامه سریال ها ترغیب می کند. اما این همه ماجرا نیست و به 
گفته کارشناسان  دنباله سازی برای سریال ها باید براساس برنامه ریزی از پیش 
تعیین شده و در چارچوب حرفه ای اتفاق بیفتد تا نتیجه کار رضایتبخش باشد 
و خاطره خوب سری اول سریال را هم مخدوش نکند. به هر جهت دنباله سازی 
در ســریال های ایرانی چند سالی است که رواج پیدا کرده، هرچند که کار در 
جاهایی به سری دوزی رسیده است تا سریال سازی! در ادامه نگاهی اجمالی به 

سریال هایی داریم که ساختشان به دو فصل یا بیشتر رسیده است. 

»پایتخت«#
معروف ترین نام در بین سریال های دنباله دار ایرانی متعلق به سریال »پایتخت« 
است. سیروس مقدم ساخت این مجموعه را از اولیل سال ۹0 شروع کرد و حال 
که در پایان این دهه هستیم تولید این مجموعه همچنان ادامه دارد و »پایتخت« 
تبدیل به یکی از برندهای موفق تلویزیونی شــده است.  محسن تنابنده، احمد 
مهرانفر، ریما رامین فر، هومن حاجی عبداللهی، سارا و نیکا فرقانی اصل و علیرضا 
خمســه، بازیگران اصلی ســریال پایتخت در پنج فصل این سریال بودند، اما 
سازندگان این مجموعه در بیشتر فصل ها کاراکتر جدیدی را با تیم سابق همراه 
کردند که از بین آن ها می توان به کاراکتر بهتاش با بازی  بهرام افشاری اشاره کرد. 

»ستایش«#
ســتایش ساخته سعید سلطانی هر چند تعداد سری هایش به اندازه پایتخت 
نیست، اما به اندازه این سریال دنباله هایش درگیر حاشیه شده اند. این سریال 
که با اقبال بسیار باالی مخاطبان مواجه شد، سازندگان براساس همین استقبال 
و ظرفیت های قصه به سراغ فصل دو و سه این مجموعه رفتند، اما فصل دوم 
سریال بابت مسائل کیفی مورد انتقاد بسیار قرار گرفت. یکی از این مسائل گریم 
بازیگر نقش ستایش یعنی نرگس محمدی بود. انتقادات بابت این بود که گریم 
چهره او به عنوان زنی پا به سن گذاشته چندان رضایتبخش نبود و برای نشان 

دادن کهولت ســنش به یک عینک و حداقل گریم بسنده شده بود، مسئله ای 
که در فصل سوم سریال بدتر شد و چهره او که باید زنی سالخورده باشد بدون 
هیچ گونه گریم و چین وچروکی و نشانی از کهولت سن، به تصویر درآمد. نکته 
این بود که در فصل ســوم دیگر خبری از همان عینک و گریم حداقلی که در 
فصل قبل وجود داشت نیز نبود و این مسئله بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. با 
همه این انتقادات این مجموعه همچنان مخاطب خودش را دارد و حتی بعضی 

از عوامل سریال خبر از فصل چهارم آن داده اند.

»زیر آسمان شهر«#
پیش از اینکه سازندگان مجموعه هایی مانند »از سرنوشت« یا »بچه مهندس« 
به فکر سری سازی بیفتند، مجموعه های طنزی مانند »زیر آسمان شهر « پس 
از جذب مخاطب باال برای چند فصل میهمان خانه های مردم بودند. شاید این 
مجموعه یکی از قدیمی ترین های این گروه باشــد. »زیرآسمان شهر« در سال 
۱۳۸0 از شبکه سه سیما  پخش شد.این سریال به دلیل پخش و گروه موفق، 
توانست از مجموعه های بسیار موفق صدا و سیمای ایران بشود. مهران غفوریان 
تا به حال نتوانســته است موفقیت این مجموعه را در کارهای بعدی اش تکرار 
کند، اما این گروه هم در ادامه نتوانستند موفقیت خود را ادامه بدهند و در فصل 

سوم کار خاتمه پیدا کرد. 

»دردسرهای عظیم«#
سریال »دردسرهای عظیم« از نمونه های کم سرو صدا در این گروه است. یک 
مجموعه تلویزیونی در ۲6 قسمت 40 دقیقه ای است که در تابستان ۱۳۹۳ از 
شبکه سه سیما پخش شد و سال بعد ادامه آن ساخته شد. هر چند این مجموعه 
به موفقیت همگروه های خودش دســت نیافت، اما در حد و اندازه اســتاندارد 
و قابل قبولی ظاهر شــد. »مزد ترس« به کارگردانی حمید تمجیدی، »شلیک 
نهایی« و »کالنتر« به کارگردانی محسن شاه محمدی از مجموعه های قدیمی 
این گروه هستند که در سال هایی که تلویزیون به ساخت سریال های پلیسی 

روی آورده بود، ساخته اما در فصل دو متوقف شدند. 
از این گروه می توان از »هوش ســیاه« به کارگردانی مســعود آب پرور، سریال 

»عملیات ۱۲۵« با کارگردانی  افخمی و آهنج و آب پرور هم اشاره کرد.

حاشیه

از »پایتخت« تا »زیر آسمان شهر«
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